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„Negri era ultimul reprezentant 

al marilor noştri străbuni, model 

al tuturor frumoaselor însuşiri 

care fac cinste omenirii". 
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Capitolul I 

RĂDĂCINI AD!NCI 

1 

La Iaşi, înainte de ,răzmeriţa de la 1821, artera cea mai 
de vază a capitalei moldovene, unde îşi aveau ,reşedinţele 
îndeosebi familii-le de rang boieresc, era o stradă nu prea 
lungă, dar largă şi tihnită, ce pornea din centru, trecea pe 
lîngă agie şi se îndrepta către partea de miazăzi a oraşului, 
mergînd pa,ra:lel cu albia domoală a Bahluiului şi răzbă
tînd chiar pînă în faţa porţilor vechi ale Curţii domneşti. 
După ce lăsa în urmă Mitropolia, ea se întîlnea şi se ter
mina în uliţa întortocheată şi strîmtă, plină de forfotă şi 
zarvă, a hanurilor şi harabagiilor, ce venea din sus, din
spre mahalaua denumită Tîrgu-Cucului şi ,cobora la vale, 
peste pod, înspre paircul domnesc de la Socola. Pe această 
arteră, favorizată între eelela:lte, ca·sele erau mai răzleţe 
ca în alte părţi, cu mici pajişti între ele şi aveau înfăţişări 
mai impunătoare, -cu un cat, ici-colo chiar ou două. Cele 
mai multe erau înşiruite pe mîna stîngă, aşa fel că de la 
ferestrele lor diin faţă ochiul putea să cuprindă în voie 
prive'liştea bucolică ce se deschidea în jos, pe deasupra 
luncii Baihluiului, pînă depa,rte la colinele înverzite de 
dincolo de Cetăţuie, unde se mălţau spre cer tUTlele albe 
ale Galatei. 

C-am pe la jumătatea străzii, acolo unde se desfăcea în 
sus o ulicioară îngustă, peste drum de biserica Trisfeti
tele şi nu departe de palatul Roznovanului, se afla o clă
dire aşezată pe colţ, cu poziţie bună, însă nu prea arătoa
să în comparaţie cu altele din preajma ei, căci părea des
tul de veche, cu ziduri patinate de vreme şi cu acoperiş 
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de tablă plumburie. Totuşi, colţul acela era cunoscut de 
toată lumea sub numele, ce inspira mult respect, de „ca
sele Luoa''. Fuseseră construite în veacul al XVIII-lea de 
unul din boierii divăniţi, Luca; acesta le dăduse ca zestre 
unei fiice a lui, căsătorită pe la 1770 cu banul Costin Ne
grea, ca•re devenise proprietarul lor şi le lăsase, la rîndul 
lui, moştenire fiului său, Petrache Negre, care acum, 
înainte de răzmeriţă, locuia aici împreună cu familia sa. 
Cu toate deosebirile de nume ale proprietarilor succesivi, 
casele îşi păstrau vechea denumire a celor ce le zidiseră 
întîia oară, ·aşa după cum toţi cei care au trăit în ele fă
ceau parte dintr-un neam ce se bucura, din tată în fiu, 
de renumele unor bă,rbaţi falnici, fără teamă şi prihană, 
renume păstrat pururea :neînrt:inat de-a lungul vremurilor 
şi în vă'lmăşagul furtunos al îintîmplărilo-r ... 

Aici, la Iaşi, în casele Luca, s-a născut, în luna martie 
1812, Costache Negri. Locul este atestat de el însuşi în
tr-una din scrisorile sale - în pofida tentaţiei unor bio
grafi de mai tîrziu de a-i atribui ca urbe natală alte loca
lităţi, cum ar fi Gafaţi, Mînjina sau chiar ... Tîrgu-Ocna, 
unde, de fapt, el a murit ! 

* 

Ca şi în privinţa locului de naştere, asupra numelui 
şi origiinii lui Costa,che Negri au stăruit, pînă în timpurile 
apropiate de noi, tot felul de presupuneri şi deducţii în
văluite în incertitudini. Incercările unor comentatori oca
zionali sau chiar ale unor cercetători dornici de a stator
nici obîrşia familiei acestui înfocat patriot s-au redus în 
genere lia enunţări de circumstanţă, nefăcînd altceva decît 
să porească şi mai mult numărul confuziilor produse de 
ortografia numelui său, Negri. Rezonanţa exotică a acestui 
nume i-a determinat pe unii să creadă că ar fi „o influenţă 
italiană, dar poate şi greacă" 1, mergînd chiar pînă la ipo
t z despre o origine spaniolă 2, şi perpetuînd supoziţia 

1 N. Iorga apud : I. E. Torouţiu, Studii şi docu.mente Literare,
1932, vol. II, p. XVII. 

� G. Fotino, Boierii Goleşti, 1939, vol. II, p. 289 (notă). 
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că famma ,a,r fi de provenienţă meridională, împămînte
nită în Moldova în veacurile de mijloc ale istoriei noastre 
mai noi. Astfel, unul dintre biografi fixa data acestei îm
pămînteniri pe la anul 1476, acre-ditînd ideea că familia 
lui Negri ar proveni dintr-una din familiile genoveze în
robite de turci cu prilejul ocupării coloniei Caf:fia din Cri
meea, familii care, în drumul spre Constantinopol, au iz
butit să scape de sub escortă şi să se refugieze în Moldova, 
unde Ştefan cel Mare le-a acordat ospitalitate. 1 Dacă epi
sodul în sine este istoriceşte real, el nu are însă nici o 
legătură cu ascendenţa lui Costache Neg�i. De altfel, nu
mele de Negri, cu o circulaţie largă în Italia şi Grecia, la 
noi apărea pentru prima dată abia spre sfîrşitul secolului 
al XVIII-lea şi mai ales la începutul secolului al XIX-lea. 
Intr-un document moldovean din 1816, de pildă, sînt po
menite mai multe familii de greci, ,,acum rusificaţi" -
Catacazi, Negri, Moruzi etc. 2 

- dar famma Negri de aici 
nu ,are nimic comun cu familia lui Costache Negri. Tot 
aşa după cum nu poate fi confundat Constantin Negri, 
de care ne ocupăm, cu omonimul său Constaintin Negri 
(Negris), caimacamul trimis de turci în Muntenia la 1821 
şi care eria un grec din Constantinopol. Dacă s-au ivit to
tuşi confuzii şi formulări lipsite de fundamentare, ele por
neau de la ignorarea unui fapt elementar - acela că nu
mele de naştere al lui Costache Negri era Constantin Ne
gre şi că abia mai tîrziu, în timpul vieţii lui, moldove
nescul Negre a devenit Negri, datorită unei împrejurări 
despre care va fi vorba ceva mai departe în paginile de 
faţă. 

Adevărul este că neamul lui Negre sau Negrea - nume 
ce derivă dintr-un arhaic Negrilă (probabil poreclă legată 
de culoarea negricioasă a tenului, caracteristkă tuturor 
generaţiilor ce s-au succedat de-a lungul veacurilor din 
tată în fiu) - avea rădăcini adînci în trecut şi prezenţa 
lui este consemnată în istoria Moldovei încă din cele mai 
vechi timpuri. Intr-o scrisoare adresată la 29 februarie 

1 Al. Papadopol Calimach, Amintiri despre Costache Negri, 

Revista Nouă, 1889, nr. 9-12. 
2 C. Gane, Din viaţa boierilor moldoveni de altădată, Univer

sul literar, 1 iulie 1939. 
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1872 lui Vasile Alecsandri 1, Costache Negri a schiţat el 
însuşi un întreg arbore genealogic al familiei din care se 
trăgea. Alecsandri scrisese atunci amplul poem epic Dum
brava Roşie, ,,dedicat amicului meu C. Negre", la cea de 
a 60-a aniversare a acestuia. In poemul său, bardul de la 
Mirceşti evoca, în chip omagial, şi figura unui „Negrea 
viteaz darnic", personaj prezentat într-o lumină deosebit 
de favorabilă, fiind înzestrat cu înalte virtuţi patriotice şi 
umanitare, aşa precum se cuvenea să fie un strămoş de
părtait al aceluia căruia poetul îi închina lucrarea sa. 

După ce şi-a terminat acest lung şi frumos poem, Alec
sandri i l-a trimis lui Negri, în manuscris, să-şi dea pă
rerea asupra lui, ca unul căruia îi fusese dedicat. Negri, 
emoţionat de faptul că poetul integrase în legendă figura 
unuia din strămoşii lui, face totuşi o precizare de ordin 
biografic şi cronologic. El îi spune poetului, în scrisoarea 
amintită, că Ioniţă Negrea, paharnic al lui Ştefan cel 
Mare, a fost decapitat „pe pămînturile lui de la Negreşti, 
aproape de Vaslui" în anul 1471, din pricină că se opusese 
domnitorului atunci cînd acesta pornise război împotriva 
lui Radu cel Frumos şi a „fraţilor" de peste Milcov - pe 
cîtă vreme episodul evocat în Dumbrava Roşie a avut loc 
în anul 1497. Negri sesiza astfel „o eroare cronologică" 
strecurată în poem în ceea ce priveşte persoana lui Ioniţă 
Negrea şi făcea totodată aluzie la ideile de fraternizare ou 
locuitorii din Muntenia, pe care le manifestase cu veacuri 
în urmă acest strămoş al său. 

In aceeaşi scrisoare, Negri întocmeşte ,apoi o lungă 
listă de înaintaşi ai familiei sale, dintre care unii sî.nt con
semnaţi în cronicile vechi ale Moldovei. El îi comunica 
lui Alecsandri că, în afară de Ioniţă Negrea, printre stră
moşii lui se numără şi vornicul Negrea, car,e a fost sfet
nicul lui Alex,andru cel Bun între anii 1402 şi 1426. De 
asemenea, mai amintea de alt strămoş Negrea, decapitat 
de Ieremia Movilă fiindcă fusese unul din partizanii lui 
Mihai Viteazul pe cînd acesta, în scurta şi prima încer
care de unire a celor două ţări surori, numise în Moldova, 
pînă la proiectata lui încoronare, o locotenenţă, compusă 

1 BibliGteca Academiei Republicii Socialiste România, ms. 2253,

f. 158.
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din patru boieri moldoveni, lăsaţi „ispravnici de scaun" la 
Roman, printre care se număra şi spătarul Negrea 1

. In 
sfîrşit, mai arăta că a descoperit în arhivele de la Viena 
existenţa unui alt strămoş, Pătraşcu Negrea, ,,un fel de 
cavaler, dar nu de industrie, cum ai fi ispitit să crezi în 
primul moment, ci rătăcitor" - scr1a Negri - căci, ple
cînd în exil cu socrul său Petru Şchiopul, a fost înscris 
în cartea de aur a Veneţiei şi a murit la Barcelona. 

Incheind acest tablou genealogic şi revenind la Ioniţă 
Negrea din poemul lui Alecsandri, Negri îi împărtăşeşte 
bardului o constatare de ordin intim : ,,(Acesta) avea inima 
în ,cr,eştetul capului, contrar construcţiei omeneşti, şi toţi 
scoborîto:rii 1ui, pî.nă la mine inclusiv, au fost unii mai 
nerozi decît alţii în a se încăpăţîna să urmeze acest exem
plu de răsturnare a legilor firii". Gluma, pigmentată de o 
autoironizare jovială, se referă la structura sentimentală 
a ramurii familiei, în sînul căreia a dominat întotdeauna 
partea afectivă, mai ales dnd era vorba de susţinerea 
marilor idealuri obşteşti, apărate adesea chiar cu preţul 
jertfei de sine. 

Totuşi, înaintaşii mai apropiaţi ai lui Negri nu s-au 
relevat, ca ceilalţi strămoşi, prin acte deosebite menite să 
rămînă în istorie. Imprejurările în care au trăit ei nu 
le-au oferit această posibilitate. S-ar putea spune că mi
siunea lor era numai aceea de a perpetua speţa, pentru ca 
neamul Negrea să nu se stingă înainte de a-şi fi făcut pe 
deplin datoria. 

Sondajele genealogice, mai la îndemînă pentru o pe
rioadă nu prea îndepărtată, ne ajută să urmărim cu mai 
multă siguranţă filiaţiile ramurii familiale a lui Negri. 
Astfel, în secolul al XVIII-lea este semnalat un Negrea, 
avînd prenumele de Apostol 2. Unul din feciorii lui, Gheor-

1 Spătarul Negrea este menţionat şi de N. Iorga în Studii şi 

documente cu privire la istoria românilor, vol. IX, p. 27, iar epi

sodul decapitării lui Ioniţă Negrea la Vaslui este consemnat de 

Grigore Ureche în Letopiseţul Ţării Moldovei (ed. E.S.P.L.A., 

1955, p. 88). 
2 Despre acest Apostol Negrea s-a spus (vezi, C. Gane, Nea

murile Mavrodinilor din Ţara Românească şi din Moldova, Bucu

reşti, 1942) că ar fi „coborîtor din Mavrodi Grecul din Constan-
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ghiţă, a avut 1a rîndul său un băiat, Negrea Jicn�cerul, 
„fost mare căpitan al ţinutului Covurlui" 1, de la oare au 
r�mas doi fraţi : Costin şi Ion. Costin este bunicul lui 
Costache Negri. Prin anul 1748 el copilărea la Iaşi, la 
curtea lui Constantin Mavrocordat, care a domnit de mai 
multe ori, alternativ, în Moldova şi Muntenia. La timpul 
său, banul Costin Negrea s�a căsătorit, precum am mai 
amintit, cu o fată din familia Luca, avînd şi aceasta înain
taşi ce-au jucat roluri importante în istori,a Moldovei. 
(Unul, logofătul Ştefan Luca, fusese sfetnicul lui >Dimitrie 
Oantemir, figurînd printre plenipotenţiarii ce-,au perfec
tat alianţa dintre Rusia şi Moldova, încheiată între Petru 
cel Mare şi Cantemir.) De la Costin Negrea au Tămas, pe 
lîngă două fete, trei feciori: Mihalache, Constantin şi Pe
trache - acesta din urmă tatăl lui Costache Negri. Con
stantin, deşi a trăit mult, n-a avut urmaşi, iarr- Mihalache, 
mai tirziu ban, membru în Obşteasca Adunare a Moldo
vei ca deputat de Botoşani, a murit în vîrstă Îlnaintată 
prin 1837, lăsînd în urma lui trei fete şi un băiat, Io
niţă, ,acesta mort însă Îln fragedă tinereye. De la primii doi 
fraţi ai tatălui lui Negri n-au rămas, aşadar, descendenţi 
de sex masculin, astfel î:noît Costache Negri avea să fie 
singurul şi ultimul vlăstar pe linie bărbătească al acestei 
vechi familii de moldoveni, care s-a stins o dată cu el, în 
a doua jumătate a veacului trecut. 

* 

P,etrache Negre, cum semna el de predilecţie, dintr-un 
spirit de aristocratism şi cum este întîlnit mai des în do-

tinopol", emiţîndu-se încă o dată supoziţia că familia Negrea ar 

avea o ascendenţă grecească. La mijloc nu poate fi însă decît o 

confuzie, deoarece în afară de analogia etimologică a numelor 

(mavro în greceşte înseamnă negru) nu se găseşte nici o altă fun

damentare care să justifice apropierea dintre cele două neamuri, 

Mavrodi şi Negrea, cel puţin în cazul familiei Negrea din care 

descinde Costache Negri. 
1 Mihail I. Kogălniceanu, Cîteva acte ale familiei Negri şi ale 

lui Ludovic Steege, Arhiva românească, X, 1946. 
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oumentele epocii (mai rar Negrea), se născuse în jurul 
anului 1780. Data e�actă nu se cunoaşte, dar se poate de
duce din faptul că era cam de aceeaşi vîrstă cu Costache 
Conachi, prietenul său ,cel mai aproptat, făcînd studii îm
preună şi rămînînd tot timpul în strînse relaţiri de afec
ţiune reciprocă şi ,comunitate de idei. 

Lnainte de a împlini vîrsta de treireci de ani, Petrache 
Neg,re s-a căsătorit cu Smaranda Donici, fika lui Miron 
Doniiici, pîrcălab de Soroca, bunicul, după mamă, al 1ui 
Alecu RUJsso. Acest pirică1ab Donici devenise cunoscut în 
toată Moldova prin cele opt fiice ale Jui, supranumite 
pentru frumuseţea lor „cele opt muze". In orice caz, Sma
randa, mama lui Neg,ri, 111u-şi dezminţea Tenumele, fiind o 
femeie a ·cărei frumuseţe a inspiirat multă v:reme lira poe
tului Oonachi, car·e o cunoscuse în tinereţe, ca soţie a 
prietenului său Petrache Negre. 

Ca un coro1ar ,al unor astfel de ,calităţi fizi-ce moşte
ni te de 1a mama şi de l1a tatăl său - el însuşi bărbat chl
peş şi -atrăgător - la care se adăuga o educaţie aleasă 
primită -încă din ,copHărie, Costache Neg.ri se va dezvolta 
şi se va impune în societatea din vremea lui ca un om 
înzest:nat cu o mare pr-estanţă personală şi -cu un caracter 
de o rară ,conduită morală. Toate acestea vor constituii pre
miisele unei vieţi în care el, conştient, 1pe deasupra, <le 
ascendenţa sa, va căuta totdeauna, şi în mod de.liberat, 
să sporească prin fapte ceea ce natura îi oferise cu atîta 
dărniicie prin naştere. 

2 

Copilăria lui s-a desfăşurat în deceniul 'imediat pre
mergător Tăscoalei de la 1821, deci într-o perioadă cînd 
numema:se idei de natură să pr,egătească spiritele în sen
sul unor transformări rndicale, pătrunseseră şi în ţările 
române, unde elemente mai luminate rale boierimii luau 
contact cu ele pe diverse ,căi, încercînd să se adapteze 
curentului înnoitor al ,epocii. Acest cur,ent, pus în circula
ţie de iluminiiştii v-eacu:lui al XVIII-lea, pregătind şi dez
lănţuind revoluţia burgheză din Franţa de la 1789, trans-
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mis apoi veacului al XIX-lea - secol a cărui menire era 
„să termine Revoluţia franceză şi să înceapă revoluţia 
umană", cum îl derinea Victor Hugo - a suflat şi în ţă
rile române încă din primii uni ai noului veac. Evenimen
tele postrevoluţionare din Franţa şi îndeosebi campaniile 
napoleoniene ·au ajutat într-o mare măsură la răspîndirea 
ideilor politice şi sociale promovate de revoluţie şi la in
filtrarea lor în conştiinţa popoarelor asuprite. Refugiaţii 
polihci francezi, aciuindu-se în răsăritul Europei - cît 
mai departe de patria lor, unde, o dată cu înlăturarea 
Convenţiei şi, apoi, instaurarea imperiului, se dezlănţuise 
prigoana împotriva revoluţionarilor - ajunseseră şi în te
ritoriile din răsăritul Europei, şi în primul r1nd în ţările 
române. Numărul lor creştea neîncetat, încît se. spunea 
că în oraşele din Moldova şi Muntenia se aflau tot atîţi 
republicani înfocaţi cîţi francezi se adăposteau între zi
durile lor. Aici, ei se îndeletniceau cu vechile profesiuni 
din patrie : medici, ingineri, negustori, ba unii erau chtar 
bucătari, ca acel vestit Louis-:Etienne Maynard „chef de 
cuisine de son altesse le prince de Valachie". Cei mai 
mulţi însă predau lecţii de limba franceză fiiJor de boieri 
cu vederi mai avansate, fie în casele acestora, unde erau 
angajaţi ca preceptori, rie în pensionate înfiinţate anume 
şi conduse de ei înşişi. Pe la începutul vea,cului erau foar
te cunoscute la Iaşi numele unor Clemaron, Martinot, 
Dopagne, Lincourt, Ledoulx şi nenumăraţi alţi emigranţi 
francezi care îşi luau foarte in serios rolul de educatori ai 
noii generaţii de tineri moldoveni, făcînd ca limba fran
ceză să înlocuiJască repede limba grecească în saloane, 
unde, după cum observau diverşi călători străini ce tre
ceau pe aici în timpul ·ace1a, ,,se vorbea franţuzeşte la fel 
sau mai bine ca la Bruxelles". O dată cu int11oducerea 
limbH, se răspîndea tot mai mult şi culturn franceză. Şi 
,cum ,cei ce deveniseră propagatorii ei proveneau dintre 
adepţii ideilor lui 1789, în mod firesc se dădea întîietate 
operelor scriitorilor iluminişti, în rîndul ,cărom Voltaire 
se bucura de un prestigiu uriaş. P.rozelitismul voltairian 
era atît de ,accentuat, încît stîrnise îngrijo.rarea cercuri
lo.r influente de la Constantinopol şi însuşi patriarhul bi
sericii ortodoxe :fiusese silit să intervină cu o „afurisenie". 
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ameninţînd cu mmia cerului pe toţi credincioşii din im
periul otoman c·are ar citi scrierile filozofului francez. 

In ţările române asemenea idei găseau un teren cu 
atît mai favorab<il, cu cît aici atmosferia devenea tot mai 
încordată, într-o perioadă cînd lupta pentru înlăturarea 
domnihlor fanariote şi pregătirea spiritelor în vederea 
unei renaşteri naţionale căpătau din oe în ce mai multă 
vigoare. In această atmosferă de convulsiuni mocnite s-a 
născut Cos'1Jache Negri la începutul celui de�al doilea de
ceniu al veacului, şi din ea a sorbit el ideile şi năzuinţele 
ce vor fertiliza marile imbolduri ale activităţii lui de mai 
tî.rziu. 

Tatăl său, Petrache Negre, deşi făcea parte din rîndul 
boierimii de rangul doi (avea rangul de agă), era un om 
cu principii înaintate în raport cu nivelul clasei lui, sufe
rind influenţia adepţilor lui Voltaire şi fiind format în 
spiritul aspi-raţiilor legitime ale vremii. In tinereţe, Pe
trache va fi cunoscut şi va fi fost sedus şi el, ca şi priete
nul său Costache Conachi, de ideile şi personJalitatea iace
lui Fleury, fost membru al Convenţiunii şi unul dintre 
primii refugiaţi politici francezi ajunşi în Moldova, unde 
căpătase faima de „le regicide" (regicidul), întrucît ,se 
spunea - şi el nu dezminţea - că votase şi asistase la 
decapitarea lui Ludovic al XVI-lea. 

In orice caz, Petrache era preocupat să dea copiilor 
săi o educaţie în concordanţă cu aspiraţiile ce pluteau în 
atmosfera timpului, dezvoltîndu-le în primul rînd senti
mentul patriotic şi dragostea de popor. Pînă în 1820, în 
casa din Iaşi a soţilor Negre apăruseră patru copii: în 
afară de Costache, care avea să fie ,singurul lor băiat, mai 
veniseră pe Lume trei fete : Catinca, cea mai mare, năs
cu tă în 1810, Elena, născută, după Costache, în 1816 şi 
Eugenia, î,n 1819. De remarcat că, într-o vreme cînd in
strucţia inteJ.ectuală a fetelor, chiar în familiile boiereşti, 
se limita la ·siimpla al:fiabetizare (de multe ori nici atît !), 
cele trei fiice ale lui Petrache Negre învăţaseră, fiecare 
la timpul ei, să scrie şi să citească nu numai în limba ro
mână, dar şi în cea franceză, cu ajutorul unui preceptor 
f.r1ancez, angajat anume în familia Negre; în schimb, fe
tele n-au fost puse să studieze greaca, pe care o cunoşteau 
„doar după ureche". Costa.che însă, ca băiat, a făcut şi 
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studii cu un „didascalos" grec, însuşindu-şi primele noţiuni 
de artă şi literatură, de matematică, istorie şi geografie, 
ce aveau să constituie fundamentul culturii lui generale 
de mai tîrziu. Paralel cu acestea, mama cultiva la ,copiii ei 
o sensibi,1itate sufletească deosebită, manifestată mai tîr
ziu de aceştia în contactul ,cu 1artele şi <literatura şi în le
găturile lor cu poeţii şi oamenii de ,cultură ai ţării.

P,e de altă parte, în fiecare vară copiii erau trimişi să 
petreacă lungi perioade pe la moşiile părinteşti din Moil
dova de jos, şi ou deosebire la Mînjina, de care se ataşa
seră cel mai mult. Petrache Negre, în afară de oî.teva 
moşii în această parte a ţării - Mînjina, Blinzi, Zăgani, 
Pleşani - mai avea un corp de ciase 1a Galaţi, prăvăilii şi 
hanuri la Bîrlad, dar familia era stabilită la Iaşi, unde 
locuia în „oasele Luca" rămase de la străbunici, în plin 
centru al oraşului. 

în cursul vacanţelor petrecute la ţară, Costache a cu
noscut chiar din anii copillăriei viaţa ţărănimii ce se zbă
tea în jugul robiei şi a prins încă de pe atunci o driagoste 
caldă şi profundă pentru ,această pătură nevoiaşă şi obi
dită. Ţăranii, în genere tăcuţi şi apăsaţi de grijile şi ne
voile lor, î,şi dezlegau cu plăcere băierile inimii cînd acest 
„coconaş" aşezat şi prietenos apărea în mijlocul lor, şi toţi 
se întreceau să-i spună rînd pe rfod spuze de poveşti şi de 
snoave, pe ,oare băiatul le .asculta cu o mare desfătare şi 
le 'Înmagazina ·cu nesaţ în mintea lui foagedă de copil. 

În afară de acestea, Costache s-a mai bucurat de pre
zenţa continuă ailături de el a unui pensonaj de 1a •care a 
af1aJt multe lucruri interesante şi care l-a ajutat să vadă 
�u ochii minţii o lume ce se întindea 1a nesfîrşit dincolo 
de orizontul copilăriei lui. Acest pernonaj era un mame
luc, pe nume Ali, fost soldat în armata lui Napoleon î,n 
timpul campaniei din Rusia, apoi pripăşit în Moldova, 
unde a şi rămas pînă la ,s:fiîr,şitul vieţii, trăind 1a curtea şi 
în ,oasa J.ui Petrnche Negre. Ali a fost „pajul" copilăriei 
lui Negri, iar mai tîrziu e11a însoţitorul său nedespărţit î.n 
vacanţele şi exc.ursi:ile pe c,are le făcea prin diverse re
:giuni ale ţăirii. între ei nu erau raporturi oa de 1a stăpîn 
1a slugă, ci se stabilise o adevărată prietenie bazată pe 
.sentimente reciprnoe de omenie şi solidaritate. Negrul îi 
:povestea tînărului său protector despre întîmp[ările pe 
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care •le tră·iise în timpul cît fusese soldat în armata impe
rială, despre grozăviile pe oare le văzuse cu ochii lui şi 
despre oamenii şi locurile îndepărtate de unde plecase cu 
mulţi ani î,n urmă. Povestirile lui evocafo.are şi pline de 
nosta:lgiia meleagurilor de baştină unde nu se va mai în
toarce nicio.dată, aveau pentru Costache faT'Inecul unor 
basme ce-i ilegănau •copilăria şi-i aprindeau ,în su:filet o 
tainică dorinţă de a călători şi de a cunoaşte lumea sub 
toate aspectele şi culorile ei - dorinţă ce-l v,a urmări pe 
N eg.ri de-a lungul întregii lui vieţi. 

* 

Dar varoan'(iele treceau repede şi băiatul se întorcea din 
nou la Iaşi, unde îmbrăca iarăşi hainele simandicoase de 
orăşean. Aici, alte întîmplări, cu totul deosebite de cele 
de la ţară, îi solicitau .încontinuu văzul şi auzul. Tatăl 
său, prin reiaţiile şi atribuţiile lui - eria un fel de juris
consult, căci prin 1816 îl vedem solidtat de mitropolia din 
laşi s-o apere într-un litigiu cu un boier acaparator de 
moşii - se a:fila în preajma cercurilor conducăfoare şi a 
oamenifor oare participau direct la evenimentele vremii, 
astfel că ,ecoul frămintăruor ce se petreceau a•tunci în 
ţară pătrundea pe uşile cele mari în oasa lui Petrache 
Negre. Acolo se ţineau de altfel şi „radunări" patronate de 
frumoasa lui soţie, în oadrul ,cărora se făcea muzică, se 
citeau poezii şi se înfiripau discuţii pe marginea proble
melor zilei, în aşa fol că fumiliia nu rămînea străină de 
ceea ,ce se întîmp}a di,nco1o de porţile casei. 

Costache tocmai împlinise nouă ani cînd a izbucnit 
revoluţia din 1821. Eria deci destul de maire pentru ca 
evenimeruteJe să-i •reţină atenţia şi <Să înceapă să-i fră
mînte mintea. In primul rînd, vacanţele La ţară fură în
trerupte pentru un lung şi neprevăzut şir de ani, deoarece 
împrejurăril.e <Survenite val după val nu mai îngăduiau 
deplasări în sudul Moldovei; în al dohlea J:î:nd, 1a Iiaşi, fa
milia avea să tr,ea·că prin mOlffiente şi situaţii dramatice, 
care vor imprima în ,conştiinţa copilului impresii pe cît 
de puternice, pe atit de durabile. 
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Un episod ce-a stîmit multă emoţie în sînul familiei 
Negre avea să se producă chiar în acel an de mare zbu
cium, cînd Petrache Negre a fost chemat să ducă la în
deplinire, în condiţiuni extrem de primejdioase, o mi
siune g.rea şi plină de răspunderi. Despre ce era vorba ? 

După înăbuşirea revoluţiei de către turci în Munte
nia, bande înarmate de başibuzuci continuau să facă dese 
incursiuni în Moldova, sub pretextul că urmăreau restu
rile armatei Eteriei, pentru a ,lichida rămăşiţele :răscoalei 
şi di,n,colo de Milcov, însă în .realitate ele se dedau la ja
furi şi omoruri cumplite, fără să facă nici o discernere 
în privinţa victimelor ce le cădeau sub iatagane. Ţărăni
mea, asupra căreia se ,abătea şi de data aceasta greul ur
giei, nu avea altă scăpar,e decît să părăsească satele şi 
ogoarele şi să se refugieze în munţi, astfel că ţara, pe
lîngă alte :fiLageluri (ciuma), fu ameninţată, din pricina de
zorganizării muncilor agricole de primăvară, şi de acela 
al foametei. Ca atare, căimăcămia naţională de la Iaşi, 
denumită ,astfel fiindcă era alcătuită din iniţ�ativă locală, 
fără avizul Porţii, imed�at după plecarea ultimului dom
nitor fanariot, încercă să intre în legătură cu repre�n
tantul cel mai apropiat al puterii otomane, paşa din Brăila, 
spre a trata cu el normaliziarea situaţ1ei. Pentru a,ceasta se 
hotărî trimiterea unui om „de încredere şi de ispravă" la 
Brăila, pentru a sta de vorbă cu paşa. Omul ales în acest 
scop nu er:a altul decît Petrarehe Negre. 

Pri:ntr-o scrisoare din 14 aprilie 1821, semnată de toţi 
cei şase membri ai cătmăcămiei (printre oare se număra şi 
Conachi), se cerea „dumnealui cinstit aga P,etrache Negre" 
să facă „un mare serviciu patriei", ducîndu-se cu nişte 
„ponturi" la paşa din Brăila, spre a-i înfăţişa situaţia ţării 
şi a invoca „milostivirea împărăţiei pentru liniştirea Mol
dovei". 

Totodată, această misiune mai avea şi un alt obiectiv, 
de ordin oarecum mai larg, diplomaitiic, ea urmînd să focă 
un sondaj printre popuLaţia şi ofida:Htăţile din Brăila, 
„spre a oblici duhul obştei de areolo pentru noi şi pentru 
tot pămîntul acesta" - se spunea în continuare în sarisoa
rea cu prrcina - şi pentru „a afla adevărati1e lucrări din 
Ţarigrad, atît din partea Porţii către supuşi, cît şi din par
tea curţilor străine ,către Poartă". Erau aluzii la situaţia. 
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polittcă generală şi la statutul ce Ull'ma să fie rezervat Mol
dovei după răscoala din 1821. 

Se pare că Petrache Neg.re n-a acceptat din primul mo
ment o însărcinare plină de atîtea răspunderi. Căci, într-o 
a doua scrisoare 1, semnată tot de ,cei ş,ase membri ai căi
măcămiei, el este din nou rugat, ,,părinteşte, frăţeş,te şi pa
triotr1ceşte", să plece fără zăbavă la drum. De data aceasta, 
cadrul misiunii se lărgea prin aceea că solia condusă de 
Petmche Negre urma să prezinte paşei din Brăila un me
moriu spre a fi înaintat l1a Constantinopol - unde căimă
cămi,a ieşeană nu avea audienţă - şi în care se cerea să se 
hărăzuiască Moldovei „prin înalt vr,ednic de închinăciune 
hatişerif" o soartă mai bună după „întrebuinţări1e cele 
răle ale domnHor greci ce ,au fost numiţi oblăduitori ai pă
mîntului", adică după încenairea domniilor fanariote. Ca re
vendicări imediate se formulau: luarea averilor mănăsti
reşti din mîinile egumenilor greci, încredinţarea conducerii 
treburilor ţării boierilor de baştină, numirea unui domn 
pămintean. 

Petrache Negr,e a fost ,astf.el primul moldovean desem
nat, după înlăturarea domniilor fanariote, să îndeplinească 
o misiune oficială pe lingă puterea otomană. Nu este greu
de presupus că fiul ,său, Costache, băiatul de aproape zece
ani, va fi privit atunci cu mulită .admiriaţie şi mîndrie către
tatăl său, căruia .îi r,evenea o dnste anît de mare şi i se
dădea o însărcinare atît de importantă. Şi desigur el nu
prevedea atunci •că, peste patru decenii, avînd în minte 
pilda tatălui său, va îndeplini o misiune similară, dar de un 
nivel mult mai înalt, deoarece va fi trimis să trateze nu 
cu un simplu paşă dim Brăi1a, ci •cu vizirul în persoană şi 
chiar cu însuşi sultanul din inima SubHmei Porţi... 

Dar iniţiativa moldovenilor de la 1821 n-,a apuciat să 
ajungă la vrellil1 rezultat. Guvernul otoman ,se grăbi să nu
mească în Mo1dova un caimacam de încredere, în persoana 
1ui Ştefan Vogoride, un demnitar din Constantinopol, care 
-se şi instală, în iulie 1821, la Iaşi, cu asigurarea dată de
Poartă ,că va fi în curînd investit ca domn. Căimăcămia na
ţională fu nevoită să ia drumul pribegiei - în semn de

1 Ambele documente se află în manuscris la Arhivele de Stat

<lin Iaşi. Pachetul Negri. 
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protest faţă de numirea unui caimacam p["ovenit tot dintre 
oamenii Fanarului - alăiturîndu-se celoTlalţi boieri mari 
oare fugiseră din ţară iîncă după iînăbuş1rea .răscoalei. O 
parte dintre membrii fostei căimăcămii se r,efugiară la Chi
şinău (filo,ruşii, :in frunte cu Costache Conachi), în timp ce 
alţii se duseră la Cernăuţi, cerînd azil guvernu1ui austriac. 

Petr.ache Negre se refugie şi el, cu întreaga familie, la 
Chişinău, urnn:îndu-1, oa întotdeauna, pe Conachi. Aki, ac
tivwatea 1ui politică avea să continue alăturri de prietenwl 
său, curnoscîITTd ,îndeaproape, pe lingă neplăcerile pribegiei, 
esenţa unor frămînită.ri 1a care va participa personal. 

3 

In sî.nul boierimii moldovene se dădea acum o luptă 
aprigă pentru .aicaparar,ea domniei. Pe de o parte, cele două 
fracţiuni a1e boierimii diJO. exil se străduiau să paralizeze 
demersuiri1e lui Vogo.ride de a se înscăuna ca domn, fiecare 
avînd cîte un icandi:dia:t pe care ,spera să-l urce pe tron cu 
sprijinul protectorilor creştini, ruşi sau austrieci ; pe de 
altă parte, ambele ,aceste fracţiuni ale marii boierimi rn.
triară în con:lllkt cu boierii o:nai tineri şi de ranguri mai mici 
c·e se aflau în ţară şi care aspirau de asemenea să pună 
mîna pe itron. 

Intr-,a,devăr, mani:fiestînd supunere faţă de turci, boie
rimea din ţară ,luă legătură cu paşa din SiHstra şi izbuti 
să�şi deschidă calea ,către o audienţă fa Constantinopol. 
Guvernul otoman încuviinţă să primească o deputăţie ve
nită de la Iaşi şi, de teamă să nu fie pus în foţa unor noi 
dificultăţi politice, prin presiunea Rusiei şi a Austriei de a 
instala în scaun pe umrl din favoriţii for, hotărâ să rezolve 
criza pe loc, alegînd ca domn, fără ni'Ci o altă formallitate, 
pe cel mai chipeş dintre •Cei şase membri :ai deputăţiei 
sosiiă la Stambul, pe logofătul Ioniţă Sandu Stu;rza. Dar 
modul cum ise procedă în aceas,tă împrejurare avu darul de 
a răni profund orgoliul moldoveniloir. Sultanul nici nu ca
tadicsi măcar isă-1 vadă .la faţă pe noul ales, aşa cum cerea 
tradiţia, semn că numirea se făcuse în silă, fără nki un 
:agrement real. Mai mul,t încă, domnul Moldovei fu supus 
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la tot felul de umilinţe, fiind obligat să îngenuncheze în 
faţa divel'şiilor demni,tari de mîna a doua şi să sărute colţul 
macatului şi ipoa1a fiecăr-uia. In toamna anului 1822, Ioniţă 
Sandu Sturza se ins1Jailă astfel .pe tron, într-o atmosferă de 
neÎIIlc.redere şi animozitate. 

Mia.rea boierime, oare ,pie'I'duse pmlejul de a ,pune mîna 
pe putere, se declară de la început ostilă noului domnitor, 
mai ales .că iacesta înţelegea să păşească pe calea unor re
forme ce nu puteau fi admise de vechea relasă condUJcă
toaire. Provenind din rîndul boi,erilor mici, Sanidu Sturza 
şi-a recrutat drept col1abor:atori oameni noi, cu .interese co
mune de 1ca:stă, pe oare i-a ridtoat în ranguri şi cărora le-a 
încredinţart funcţiuni îna1te, pmcedînd fa g.r.abă la o res
tructurare a aparatului administrativ. Constituţia „cărvu
narilor" din 1822 era elaborată tocmai î,n acest 'Spirit a[ 
promovării intereselor de castă. 

In familia lui P,etrache Negl'e, aflată în pribegie La Chi
şinău, to:ate acestea produceau şi bucurie şi întristare. Pe
tnache Negre privea de la înc,eput cu multă simpatie că
tre noui domnitor, şi as,ta din două motive : mai întîi, pen
tru ,că Ioniţă Sandu Sturza era un „domn ,pămîntean", lu
cru ce flata sentimentele :sa1e patriotice; .în al doilea rînd, 
datorită faptului că familiia lui se înrudea •cu :fiamirHia dom
nitor.ului, Smaranda Negre fiind nepoată a domniţei. Dar, 
în duda acestor simpatii ,şi r,elaţii de ,rudenie, Petrache Ne
gre nu se putea întoarne totuşi la Laşi, deoairece era prea 
strins J.egat 1p0Miceşte de cer,curile marii boierimi din exil. 
El aştepta ca evenimentele să rezolve de la sine această 
problemă, printr-o împăcare a celor două tabere, împăcare 
oe erra de prevăzut. 

Din neferieir,e, şeful familiei Negre n-a mai ,apucat să 
se bucure de aoeastă .a!lternaitivă, deoarece in 1823 el moaI"e 
pe neaşteptate 1a Chişinău, lovit, se pare, de ciumă. Abia 
dllipă această întîmplare 1magică, soţia lui se întoarne cu 
cei cinci copii (ultima fată, Zulnia, se născuse chiar în 
anul 1823) la Iaşi, înainte ca Sturza să acorde „iertarea" 
boierilor din exil şi revenirea IOT în ţară. 

Destinul :fiamiliei ,căpătă aiCUJm o întor,sătură nouă. In 
capitala Moldovei, Smavanda Negr.e ,şi copiii fură luaţi sub 
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oblăduirea mătuşii lor, domniţa, care îi chemă să trăiască 
în prejma ei, la curte, unde copiii Negre crescură laolaltă 
cu verii şi verişoarele lor, progeniturile domneşti, bucu:mn
du-se de aceeaşi îngrijire şi de aceeaşi educaţie aleasă. 

Costache Negri pătrunse astfel, în pragul adolescenţei, 
în mediul mai pretenţios de 1a palat ce va contribui sub
stanţial la formarea caracterului şi pe11soniahtăţii lui. Aici, 
în cei patru ani cît a trăit „la -curtea celui din urmă prinţ 
cu adevărat moldovean, Ioan Sturza", cum se va exprima 
mai tîrziu, el a luat contact cu fastul şi eticheta de la 
curte, însuşindu-şi anumite reguli de ,comportare, într-o 
ambianţă distinsă şi căpătînd din fragedă vkstă gustul 
pentru ţinuta exterioară elega,ntă şi pentru sti1lul controlat 
în cultivarea relaţiilor cu oameni de pe treptele de sus 
ale societăţii. El avea să facă apoi multe disocieri instruc
tive şi să absoarbă nemijlocit noi convingeri ce se vor 
întipări în mintea lui cu forţa unor principii călăuzitoare, 
cărora le va -rămîne credincios întreaga viaţă. 

I,n aoeastă perioadă, el l-a putut vedea pe domnitor 
adesea mîniat şi a putut urmări cu ochii săi reacţiile lui 
Sturza în lupta sa -cu rivalii din tagma marii boierimi, care, 
deşi profitaseră de demenţa domnească spre a se întoarce 
în ţar-ă, nu renunţaseră la tentativele lor de a-l răsturna 
pe acest „domn al cărvunarilor". Punctul culminant al con
flictului fu atins atunci cînd, prin 1827, vechea boierime 
voia să apeleze la marile puteri, cerînd înlăturarea domnu
lui pămîntean şi aducerea pe tron a unui prinţ străin, sub 
pavăza căruia bătrînii boieri sperau să-şi recîştige poziţiile 
conducătoare. Dar Sandu Sturza, descoperind complotul, 
se arătă deosebit de energic şi rosti în Obişnuita Adunare 
o diatribă de o extremă asprime, ameninţînd „cu topuzul
şi sabia" pe toţi ,cei ce rîvneau instalarea unui prinţ străin
în frU!Il tea ţării 1 

. 

. Intnansigenţa şi fermitatea -arătate de domnitor în a
ceastă împrejurare au înflăcărat, desigur, imaginaţia tî
nărului Negri şi i�au sădit în suflet, încă de pe atunci, un 
sentiment de repulsie faţă de „bătrînele giubele", simţă
mînit ce nu-l va părăsi niciodată. De asemeni, atî,t de aprig 
disputata ,chestiune a „prinţului străin", dimpreună cu tai-

1 Vezi N. Iorga, Istoria românilor, vol. 8, Bucureşti, 1938.
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nica aspiraţie, •ce părea temerară şi aproape imposibilă deo
camdată, a eliberării de sub jugul dominaţiei otomane, erau 
principalele probleme ce şi-,au imprimat în conştiinţa lui, 
chiar din zorii vieţii, pecetea lor de neşters. Acestea sînt 
rădăci.nile convingerilor lui neclătinate din totdeauna şi în 
ele se află motivarea psihologică a ,poziţiilor pe care pa
triotul luminat şi înfocatul unionist se va situa mai tîrziu, 
peste ani şi decenii, cu o ireductibilă ,consecvenţă. 
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Capitolul II 

O ADOLESCENŢĂ !NDOLIATĂ 
ŞI UN „MAŞTIH EXCELENT" 

1 

Rămasă făiră conducător, famiJia nu o ducea greu, cu 
toate că Smaranda Negre, lipsită de ,spiritul praotic nece
sar pentru administrarna averii lăsată de răposatul Pe
trache Negre, se preocupa pr•ea puţin de latura materială, 
principala ei grijă îndreptînidu....se către creşterea şi educa
rea celor cinci copii. Oa singurul băiat, Costache, in floa
rea adolescenţei, nu putea să nu împărtăşească o parte din 
zbuciumul sufletesc al mamei, asumî,ndu-şi încă <le pe 
atunci conştiinţa că lui ii va Teveni daforia morală de a 
rămîine a'.n permanenţă alătur,i de celelalte patru surori, 
veghind asupra fericirii şi ocrotirii lor în viaţă. 

Deocamdată, însă, aoeasta era doar o problemă virtuală, 
pe care şi-o crea el singur, fără obligaţii imediate, deoa
rece mama nu lăsa fiului ei nici ·cea mai mică o•cazie de a 
se lov,i de aspec,tele prozaice ale existenţei. De altfel, ea 
însăşi ocolea aceste aspecte, dînd prioritate valorilor suf.le
teşti, pe ,care Je punea cu precădere mai presus de mărunţi
şurile rosturilor cotidiene. De aici derivă, desigur, dezinte
resul tuturor membrilor acestei familii faţă de bogăţie şi 
înavuţire, într-o vreme -cînd boierimea, veche sau nouă, nu 
cunoştea nki un scrupul în satisfacerea apetiturilor mate
riale. Şi poate că tot acestei lipse de spirit practic, moşte
nită de la mamă, se datorează faptul ,că, la timpul respec
tiv, fetele Negre nu au fost norocoase în căsniciile lor, a-• 
vînd parte de bărbaţi ce vînau în primul rînd zestrea, şi nu 
puneau preţ pe însuşirile de ca:riacter. 
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La drept vorbind, Smaranda Negre va fi scutită ea în
săşi să se nslinişteais.că prea mult după moartea soţului, în
trucît, înrudită ,cu familia do:rnmtorului, găsea în acesta un 
ocrotitor şi UJI1 sfătuitor -<le fiecaTe zi rplin de înţelegere şi 

· bunăvoinţă. In g.rija lui intrau ·toate chestiunile privitoare
la admintstmrea averii, astfel ieă văduva era din carpul lo
cului ferită de asemenea preocupări străine de natura ei.

Dar Smaranda Negre, femeie foarte frumoasă şi încă
tîµără, nu se -simţea sing;wră nici în ceea ce privea Latura
vieţii afoetive. De ani .de zile, aproape de la începutul că
sătoriei sale cu P.etmche Negre, gla,sul unui bărbat o asai1ta
necontenit cu cele mai fierbinţi declaraţii de drago.ste.
Acest glas era al poetului Costa-che Conachi. El o cunos
cuse pe Smaroanda în casa prietenului său, unde ea era
totdeauna o :amfi,tr.ioană ag.reabilă şi atrăgătoare, însufle
ţind reuniunile ,cu inteligenţa şi sensibilitatea ei pentru
frumos şi cu farmecul făpturii sale, oalităţi ce sfirşi:ră prin
a nu ,lăsa indiferent pe poet. Intre el şi Smaranda Negre,
pe care o \Slăvea in nenumărate poezii sub numele de Zul
nia (mama dăduse nu din îintîmplare acest nume fiicei năs
cută în 1823), ,se 'Înfiripase o idilă ,romantică, la care Co
nachi se oprise, cu o clocotitoare efuziune, după multele
lui peregrinăTi li[-ice prin „farmecele" altor „muze". Sma
ramda, la nîndul ei, nu pUJtea rămîne insensibilă lra stărui
toar,ele dealamţii versificate ce dovedeau o afecţiune sin
ceră şi temeinică. Idila ,se menţi,nu astfel multă v.reme la
nivelul şi în limita unui „amor din prieteşug", aşa după
cum spunea ,poetul însuşi într-una din poeziile sale.

Lucrurile ajUI1Jseră, se pare, la faza lor culminantă în
vara lui 1819, dnd Smaranda se afla cu familia La băile
Slănic, unde venise ,şi poetul. In ziua de 3 august - con
semnată de Coniachi într-una din poeziile sale - cei doi
îndrăgostiţi se plimbau singu.['i prin pădure. Deodată, o
furtună „fulgeroasă şi cu rtrăznet", cum nota poetul, îi siH
să se adăpostească sub coroana unui fag. Acolo Conachi
căzu in genunchi ,în foţa femeii la care ,se „închina ca la o
dumnezeire" şi-i sărută picioa,rele, mărturi,sindu-i marea lui
pasiune în termeni foarte patetici şi invocînd stihiile dez
lănţui te ale naturii ca martore ale iubirii lui. Dar femeia,
speriată de virulenţa unei asemenea pasiuni şi cuprinsă de
sentimentul „ticăloşiei" pe marginea căreia plutea şi în
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care se vedea implicată ca mamă şi ,oa ,soţie devotaită, 
bătu în retragere. Urmară pentru poet ani de disperări 
sfîşietoare, revă,rsate în poeme străbătute de lamentări du
reroase, dar fără ·a-şi putea stinge focul din suflet şi fără· 
a reuşi să-şi înăbuşe această dr,agoste cu ecuaţii morale 
ce păTeau irezolvabile. 

Decesul neprevăzut ,al lui Petmche Negre îi dădu spe
ranţe noi lui Conachi. Imediat după întoarcerea din pri
begie, poetul ceru mîna „Zulniei", Juîndu-şi obligaţia de 
a deveni şeful familiei rămasă fără tată. Smaranda Negre 
aoceptă propunerea şi, la virsta de 50 de ani, Conachi de
veni fericitul soţ al frumoasei „Zulnia" şi tatăl adoptiv al 
celor cmci copii ai lui Petrache Negre. Căsătoria s�a fă
cut spre sfîrşitul anului 1827, .căci la 17 august 1828 s-a 
născut Ecaterina, fiica lui Conachi din alianţa -cu Sma
randa Negre. 

Costache Negri intra astfel sub tutela, investită cu 
toate formele legale, a .poetului Coniachi. Independent de 
faptul dacă adolescentul a acceptat sau nu cu inima în
treagă schimbarea intervenită în statutul civil al familiei, 
el nu avea motive să se dec1are contra. Logofătul Conachi 
era unul din bărbaţii de vază ai ţării şi, ceea ce conrta mai 
mult, se bucura de prestigiul .unui om de caracter, cu o 
viziune activă asupra lumii, apărînd ca o figură repre
zentativă a v,remii lui şi exercitînd funcţiuni dintre oele 
mai importante, elemente ce puteau înlătur-a rezervele 
lui Negri faţă de hotărîrea mamei sale. Afară de acestea, 
Oonachi, foarte chibzuit în acţiunile practice - luoru ce-i 
crease faima de „zgîrcit" - avea să se dovedească faţă 
de copiii soţiei sale un „maşrtih eXJcelent", adică un foarte 
bun tată vitreg, şi totodată un grijuliu .administrator al 
averii Smarandei Negre. 

P.e de altă parte, Conachi, cw1oscut ca un rapsod al
„amorurilor" ră•spîndite de lăutari ,sub forma „cînteceloc 
de lume" pe tot întinsul Moldovei, era un poet ia cărui liră 
avea un regi,stru mai v,ast, atingînd uneori iaccente g.rave, 
cu camacter filozofic, dimtre care „unele par să fi fost în 
vederea Lui Eminescu" 1. In anul 1822, aflîndu-se în pri
begie la Chişinău, el a fost invitat de ţar, cu prilejul unei 

1 G. Călinescu, Istoria literaturii române, Bucureşti, 1941.
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vizite a monarhului acolo, să-i recite din poeziile sale, 
semn ,că dispunea de mult prestigiu pentru a se bucura 
de o asemenea favoare. 

O dată cu trece.rea Principatelor sub proteotoratul ru
sesc, în virtutea ,trataitului de la Adrianopole, Conachi 
reintră în mod foarte activ în viiaţa politică. El avu atunci 
prilejul să se bucwre de încrederea generalului Ki•selef, 
guvernatorul rus, care-i încredinţă demnităţi de condu
cere în aparatul administrativ al ţării. Decorat cu Ordinul 
Vladimir, pe care-l purta ,cu multă mîndrie „la gît", el 
trăgea nădejde ca prin recomandarea lui Kiselef să ca
pete chiar tronul Moldovei. 

După căsătoria cu Smaranda Negre, Conachi îşi ,asumă 
grija pentru desăvîrşirea educaţiei ,celor cinci copii ai 
acesteia. Ea se afirma de la început -cu o devoţiune nu nu
mai rară, dar şi surprinzătoare. Intr-adevăr, poetul „amo
rurilor" cu accente lkenţioase de altădată devenise un 
apărător zelos al moralei, punînd un mare preţ pe fun
damentele familiei. In această privinţă .se arăta de o ri
gurozitate etkă extremă, rezultată ,poate dintr-un fel de 
conştiinţă a redempţiunii, după o tinereţe ce fusese des
tul de libertină, sau er-a poate o concluzie trasă din obser
vaţiile sale asupra moravurilor societăţii din vremea lui. 
Fie una, fie alta, ,ceea ce trebuie reţinut este că, la o vîrstă 
înaintată, Conachi era dornic să-şi cree:?Je un cămin pro
priu, cu intenţia de a avea u:n descendent pe linie bărbă
tească spr,e a-i moşteni averea şi numele. Dar, din nefe
ricire pentru el, această şansă n-a avut-o, deoarece din 
căsătoria cu Smaranda Negre s-a născut, precum am vă
zut, o fată, Ecaterina (Cocuţa), spre nemărturisita mîh
nir•e a logo.fătului. 

In curînd însă avea să cunoască o durere şi mai mare, 
aproape zdrobitoare : moartea soţiei lui, în 1831, după 
numai patru -ani de convieţuke. Conachi a primit prin 
această pierdere o lovitură de pe urma căreia nu se va 
mai refaoe sufleteşte pînă 1a sfirşi tul vieţii. 

E,ste de admis ,că Smamnda N egre-Conachi a fost vk
tima cumplitului val de ciumă ,ce s-a abătut asupra Mol
dovei în anii 1829-1831 şi care făcuse rnvagii în toate 
straturile sodetăţii. Nu este exclus deci ca şi mama lui 
Costache Negri să fi căzut - ,,fără veste, fără milă", cum 
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jeluia Conaichi într-o poezie - victimă a epidemiei, în
tocmai ca şi ,tatăl său, cu opt ani mai înainte. 

Copiii „familiei" Conachi au fost însă feriţi de molimă, 
fiind evacuaţi peste Prut, unde iprimejdi•a e.ria IÎn orice caz 
mai mi!că. Pirintre „copii" nu se mai nUJ!Ilăra acum şi Ca
tinca, ,cea mai mare dintre fete, întrucit ea ,se căsătorise 
în 1830. 

2 

1n timpul ,acestui al doHea :refugiu fortuit din ţară, după 
o scurtă şedere la Chişinău, tînărul Negre a fost trimis
de Con1achi să-şi 1continue studiile la Odesa.

1n frumosuil. oraş de pe ţărmul mării, el a petrecut 
apr.oape un ,an, urrnînd, laolaltă ,cu ,ailţi tineri de vî:rista lui 
şi de naţionalităţi diferite, unii dintre ei fii ai ,ataşaţilor 
străini sau ,ai mairilor negustori din Odesa, cursuri lia pen
sionUil lui „monsiu Repe" (pmbabil Repaiis), ipension de 
un graid ,superior îinvăţămîntului intr,eprins ipî:nă ,acum de 
adolescentul ,ce :împlinea 18-19 ani şi ·care ajungea la un 
niv·el. de studii echivalent cu bacalaureatul. La Odesa, unde 
elevii pensionului condus de un franţuz VOI"beau şi scriau 
numai în limba franceză, a adoptat el pentru prima dată în 
mod ,conv:enţionail forma Negri (Negry), sub care era tre
cut în listele de studii şi aşa ,cum îi spuneau toţi colegii, 
printr-o simplă adaptare 1a ortografia fnaniceză a moldo
\T<enescului Negre. De altfel, acelaşi Iucru se întîmpla ,şi cu 
ceilalţi coil.egi ai lui: numele lor erau franţuzite încă de la 
înserrere de ·către patronul pensionului, pentru a da oare
care uniformitate nomenclaturii variate a eil.evilor săi, sau 
pentru a ,se descurca mai uşor în pronunţarea şi transcrie
rea uno,r grafii patronimice atit de eterogene. De atunci, 
deci, Costache Negre a început să se numească Negri. 

La Odesa, printre co}egiii Iui, Negri ise bucur.a de o 
afecţiune ,şi de o ,c,onsidenaţie dintre oele mai ,călduroase. 
înzestrat de na•tură cu 'Însuşiri atrăgătoare, prin ţinuta sa 
totdeauna îngrijită şi demnă, pr,in firea Lui blajină şi ge
neroasă şi prin fondul său sănătos de idei, el a cucerit de 
la Enceput •stima şi dragostea celorlalţi înscrişi ,ai pensio-
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nului. Dar în octombrie 1831, la vestea morţii mamei sale, 
Negri a trebuiit isă ,păTăsească in grabă Odesa, pentru a se 
reî:ntoair,ce .în MoLdova. Cu acest prilej, :prietenii au a1că-
1Juit ad-hoc, în ziua ,plecării spre ţară, un „.album" în oar,e 
au ţiinut să conisemneze simpatia oe i-o ;purtau, transpusă 
în termeni oe conţineau gînduri şi asp:uraţii :revelatoare 
pentru vîrstJa .lor ,şi caTe ·mdi:că năzuinţi ce-i erau dragi 
lui Negri. Astfel, un I. Donitche (Donici), probabil un văr 
al lui, scria (în limba franceză) : ,,Soarta ne-a acordat 
favoarea de a ne bucura iimpreună de înălţarea patriei 
noastre, fiindcă va veni o vreme dnd sunetul victoriei va 
dezmorţi isuf,lete1e compatrioţilor noştri. Atunci vom fi 
mÎln.dri de num�le strămoşilor noştri şi nu vom muri cu 
regretul de a fi făcut atît de puţin pentru patrie. Nimic 
nu mă într�stează mai mult ca despărţirea noastră ,subită, 
nimic nu mă mînigîie mai mult c,a gîndul -că în timpul 
vieţii voi întîlni şi alte clipe fericite cînd mă voi bucura 
de ,prezenţa iplăcutei rtale persoane". 

Albumul 1 
- un carneţel de dimensiumle unei agende, 

putînd fi purtat rn 'buzunarul de ,l,a vestă, legat în piele 
roşie, cu file de di.fierite culori, păstrat de Negri pînă la 
sfîrşitul v.iJeţii - cuprinde numeroase .alte „suveniruri" 
similare, scrise în il.imbi:1e franceză, irusă, ,engleză, germană 
şi greacă, rpărturisind amiciţia şi preţuirea de 1oare se 
bucurn ,pri:nitre co[egii lui de la O.desa, •ce .nu voiau să fie 
şterşi din memoria sa. Aici, la Odesa, a legat N eg,ri, după 
cum se v,ede, primele relaţii so.ciale ,cu oameni de vîirsta 
lui, într-un mediu poliglot, şi desigur seleot, fără însă ca 
împrejurarea aoeasita să-i -creeze, nici atunci, nki mai tîr
ziu, gusturi ,sau orientări sprie cosmopolitism. 

* 

Intors !În Moldova, tocmai atingea vîrsta majoratwlui 
şi, după dur,erea încercată de pierderea mamei sale, :putea 
să preia acum ,conducerea treburilor familiei. Dar el nu 
s-a grăbit să se prevaleze de acest drept. Familia se

1 Biblioteca Academiei Republicii Socialiste România, ms. 3817.
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bucura, în contirnuare, de oblăduirea părintească ,a logo
fătului Cona:chi, scutindu-l pe tinăr de orice însăTcinări 
de ordin gospodăresc. Ceva mai mult, Conachi, văzîndu-se 
fără moştenitor pe linie bărbătească, îi propuse lui Costa
che Neg.ri să adopte numele său, oferindu-i o dată cu 
aceasta o parte din moşii - era unul dintre cei mai bo
gaţi oameni din Moiidova - şi o importantă ,sumă de ba111.i 
(patru milioane lei), însă Negri nu •acceptă asemenea tran
zacţie 1. Imensele„avantaje mateTiale - la care se adăuga 
perspectiva domniei, pe care Conachi visa să o pregătească 
f.iului adoptiv ce i-ar purta numele - nu-l ispitiră cîtuşi 
de puţin pe Negri ,şi el se declară mulţumit cu averea, mult 
mai mică, moştenită de la tatăl său, al cărui nume ţinea 
de asemenea să-l păstreze cu sfinţenie. Conachi a fost 
însă foa:rite afectat de refuzul tînărului Negri şi această 
nouă decepţie a contribuit la accentuarea depresiunii su
fleteşti a ilogofătului care, lovit mai apoi şi de alte deza
măgiri, avea să-şi trăiască ultima perioadă a vieţii într-o 
izolare soră cu mizantropia ce-i va aduce, la adînci bătrî
neţe, tristul sfirşit aJ întunecării minţii. 

Refuzul lui Negri de a primi numele tatălui său adoptiv 
n-a fost totuşi de natură a tulbura relaţiile dintre ei. Au
rămas mereu în bune raporturi, iar Conachi s-a ocupat
mai departe de „fiaştrii" lui ,ca un adevărat tată, dornk
să-i vadă pe toţi aşezaţi pe trepte cît mai înalte. Devota
mentul băilrînului faţă de ,copiii lui vitregi a stîrnit apoi 
în swiletul lui Negri un sentiment de recunoştinţă ce nu 
s-,a stins niciodată. In 1856, el a încurraj,at publicarea pri
mei ediţii (postumă) a poeziilor lui Conachi, ameninţate 
să fie îngropa•te în ,colbul uirtării, scriind în vederea acelui 
eveniment un scurt portret al acestui „vrednic bă1°bat", 
care „a fost şi poet, a cărui înfocată dukeaţă de scriere, 

1 Propunerea lui Conachi nu era nici nouă, nici neobişnuită.

Mulţi fii de boieri încheiau astfel de tranzacţii, în vederea atin

gerii diverselor ţeluri economice sau politice. Un caz răsunător se 

întîmplase tocmai atunci în Muntenia, unde Barbu Bibescu, frate 

cu George Bibescu, domnitorul dintre. 1842-1848, renunţase la 

numele său, primind, o dată cu o mare avere, numele moşierului 

Ştirbei, devenind Barbu Ştirbei, cunoscut sub acest nume ca 

succesor al fratelui său pe tronul Munteniei între 1848-1856. 
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pe cît de limpede, în graiul neamului său, va rămîne 
pentru români pururea o fală" 1

. Dacă, pe lingă tonul elo
gios, reţinem ,că acea notă.este singura de acest gen publi
cată de Costache Negri, înţelegem şi mai bine respectul 
lui :fiaţă de cel ce a jucat Îin •tinereţea •sa un rol atît de 
strîns şi atît de activ, fără auspiciul căruia anii lui de 
formaţie ar fi fost, probabil, împovăraţi de grijile unei 
familii de două ori îndoliate. 

1 Logofătul C. Conachi, Rornânia Literară, 1855, nr. 6. 
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Capitolul III 

INTRE PLAIURILE MOLDOVEI 
ŞI CERUL ITALIEI 

1 

Toţi tinerii moldoveni care au jucat mai tîrziu roluri 
importante în viaţa politică şi culturală a ţării - Kogăl
niceanu, Alecsandri, Cuza, Alecu Russo şi alţii - s-au 
cunoscut şi s-au împrietenit încă din copilărie, la Iaşi, 
unde între 1828 şi 1834 au urmat împreună. cursuri la 
pensioanele franţuzeşti înfiinţate şi conduse de un Mou
ton sau de un Cuenim, pornind apoi în grupuri strînse 
să-şi continue studiile în străinătate. Negri însă, mai 
mare decît ceilalţi şi cu studii avansate în perioada cînd 
grosul pleiadei primea cele dintîi roade ale istrucţiunii, 
n-a fost coleg de şcoală - aşa cum s-a presupus adesea
- cu nici unul dintre prietenii şi tovarăşii lui de lupte
de mai tîrziu. Formaţia sa intelectuală a urmat căi pro
prii, atît în ţară, cît şi peste hotare, unde mulţi ani a
peregrinat de unul singur prin diverse centre cu vechi
instituţii universitare, fixîndu-şi preferinţele pentru Ita
lia, într-o vr.eme cînd boierimea moldoveană îşi trimitea
odraslele cu precădere în Franţa sau în Germania. in
această. privinţă, el s-a bucurat de o independenţă abso
lută din partea familiei, ale cărei frîuri le ţinea în mînă
bătrînul Conachi, iar prin faptul că în momentul plecării
în străinătate era la o vîrstă destul de coaptă - avea
douăzeci de ani - putea să-şi ia dreptul de a se conduce
singur în viaţă, dispensîndu-se de tutorii de rigoare în
sărcinaţi cu supravegherea adolescenţilor trimişi la în
văţătură în ţări şi oraşe depărtate.
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Dintr-un anume punct de vedere (al vîrstei la care 
pleca în străinătate), se poate spune că Negri a fost un 
întîrziat : el pleca spre Occident exact la vîrsta cînd alţii 
se întorceau gata formaţi, după cinci-şase ani de şedere 
neîntreruptă acolo. împrejurări de ordin familial (moar
tea tatălui său, apoi moartea mamei), dar mai ales eveni
mentele din ţară de după răscoala din 1821, cînd familia 
sa era mereu dispersată sau agitată din pricina ,situaţiei 
interne, nu i-au îngăduit să se depărteze prea. de tînăr de 
meleagurile natale. Intîrzierea aceasta a fost însă spre 
folosul lui, deoarece Negri va face cunoştinţă cu Apusul 
la o vîrstă cînd putea să judece cu mai mult discernă
mînt lumea de acolo şi să asimileze mai bine învăţăturile 
ce i se ofereau. 

A plecat pentru prima oară spre Occident în anul 
1832. Data este atestată de cererea de paşaport scrisă de 
Costache Conachi la 28 aprilie al acestui an 1. Adresîn
du-se autorităţilor de resort pentru eliberarea paşapor
tului, Conachi invoca toate argumentele în stare să-i sus
ţină cererea : că este vorba de „fiul răposatei mele soţii ; 
el iaste Costache Negre, carele au primit cele dintîi în
văţături la Odesa în institutul lui monsiu Repe şi are 
trebuiinţă de u:rmaa::ea învăţăiturilor ,pentru ca 1să se facă un 
bărbat de folos patriei sale". In cerere, tatăl adoptiv pre
ciza că fiul urma să se ducă la Viena şi de acolo, ,,după 
contenirea boalei holerei de la Franţia, să meargă la 
Paris". Dar plecarea a avut loc abia în septembrie, după 
cum reiese din urarea de drum bun pe care i-o făcea (la 
8 septembrie 1832) vărul său Vasile Sturza în micul 
Album întocmit la Odesa şi purtat mereu cu sine de 
Negri. 

Tînărul nu s-a stabilit însă la Viena, aşa cum era pla
nul lui Conachi, ci, odată trecut peste hotare, şi-a dat 
frîu liber curiozităţii, colindînd prin diferite oraşe ger
mane (Berlin, Karlsruhe, Hamburg, după unii biografi 
ar fi atins chiar Dantzingul şi Konigsbergul) pentru a 
ajunge apoi în Franţa. Se pare că spiritul german nu l-a 
atras prea mult, neputîndu-se decide să rămînă la nici 
una din universităţile germane vizitate de el. In schimb, 

1 Arhivele de Stat din Iaşi, ms. pachetul Negri.
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observa ,cu luare-amiinte stările sociale şi politke din 
locurile pe unde trecea, astfel că la întoarcerea acasă 
aducea o maturitate exprimată prin principii închegate 
ce-i creau încă de pe atunci în societatea ieşeană aureola 
unui „tînăr înţelept''. 

Spre deosebire de ceilalţi tineri moldoveni ce-şi 
făceau în străinătate un stagiu neîntrerupt de 5-6 ani, 
Costache Negri se .întorcea acasă la intervale mult mai 
scurte, pentru a-şi revedea surorile, de care nu putea 
rămîne despărţit vreme prea îndelungată. Desigur, şi 
alte motive îl determinau să revină în ţară des, şi printre 
acestea trebuie amintită în primul rînd grija pentru 
bunul mers al treburilor de la moşie, căci de aici prove
neau resursele materiale ce-i îngăduiau să stea în străină
tate. Agricultura - cea bazată pe sisteme de exploatare 
feudale - trecea atunci printr-o epocă de prosperitate. 
Grîul românesc era cerut tot mai mult peste hotare, pre
ţul lui creştea, veniturile moşierilor sporeau văzînd cu 
ochii, generînd, o dată cu lărgirea comerţului, dezvolta
rea capitalului. Negri nu igno:ra aceste lucruri şi, ou 
toate că avea în Conachi un administrator extrem de 
chibzuit al averii, el nu putea să se bizuie numai pe pri
ceperea tatălui său vitreg. Intr-un mod foarte discret, 
fără a leza vanitatea bătrînului, Negri, departe de a-şi 
asuma vreun rol de conducere, urmărea. totuşi cu atenţie
treburile familiei şi schimbările ce puteau interveni în · 
viaţa surorilor lui. Pe de altă parte în timpul vacanţelor, 
tînărul relua contactul cu realităţile din ţară, sub aspec
tele lor diverse, confruntJînd :necontenit stările de lucruri 
locale cu ceea ce vedea şi constata în alte pă·rţi. 

Cînd a revenit la Iaşi, în vara lui 1835, după doi ani 
şi jumătate de absenţă, a găsit aici o situaţie oarecum 
nouă faţă de ceea ce lăsase la plecare. Evenimentul cel 
mai important se întîmplase cu un an în urmă, cînd 
Mihail Sturza se instalase cu mare alai în scaunul dom
nesc. Toată protipendada Moldovei se bucura de înscău
narea primului domn regulamentar, dar Costache Negri, 
la venirea acasă, găsi la ai săi mai curînd motive de mîh-· 
nire, decît de bucurie. Mai întîi, Costache Conachi, care 
aspira el •Însuşi la domnie, era foarte cătrănit de faptul 
că rivalul său, Mihail Sturza,· mai tînăr şi in plus foarte 
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abil, izbutise să pună mîna pe tron, înlăturîndu-1 pe el 
din competiţie. în al doilea rînd, modul cum se făcuse 
investitura lui Sturza, jignea profund amorul propriu de 
moldovean al lui Negri. Conachi îi va fi povestit, ·desi
gur, cel dintîi, pe larg, felul cum Mihail Sturza a fost 
„uns" ca domn la Constantinopol, înflorind episodul cu 
amânunte răutăcioase, spre a-l pune pe domnitor într-c 
lumină şi mai defavorabilă. De altfel, mulţi dintre .cei 
ce-şi .făcuseră iluzii despre o modificare în structura 
relaţiilor cu puterea suzerană, în sensul unei menajări 
a mîndriei naţionale, vorbeau acum, în şoaptă, despre 
„Tuşinea" suferită de Sturza la Ţari-grad. Tui.deosebi 
rivalii lui• Sturza nu pierdeau nici un prilej spre a evoca 
ceremonialul prin care el, împreună cu Alexandru Gp.ica, 
domnul Munteniei, căpătase tronul. Acest ceremonial 
era considerat ca . o nouă umilire pentru sentimentele 
patriotice ale moldo-valahilor. Cei doi domni fuseseră 
primiţi de sultanul Mahmud într-un salon vast, unde el 
stătea răsturnat pe o sofa brodată cu aur, rezemat într-un 
braţ şi cu un picior întins înainte. Domnitorii rornâni 
erau îmbrăcaţi amîndoi la fel, în uniforme· militare. tur
ceşti, fără săbii, cu fesuri pe cap şi cu bărbi mici, rotun
de, după modelul bărbii sultanului. încă de la uşă, ei au 
început să facă temenele, cu frunţile la pămînt; înain-

- tînd încet, fără a-şi ridica ochii spre faţa împărătească,
iar cînd s-au apropiat pînă la limita impusă de protocol,
au întins gîturile, în genunchi, şi au sărutat catarama de
la papucul din piciorul sultanului. Pe urmă s-au retras
cu aceleaşi prosternări, pînă în fundul sălii, trecînd în
rînd cu [t'Îgeaburile 1 ce s-tăteau î111şiruiţi cu mîinile la
piept in spatele vizirului postat cu trei paşi mai în faţă.
Sultanul, fără a le. adresa lor nici un cuvînt, îl întrebă
pe vizir cum îi cheamă pe cei doi candidaţi la domnie,
care este .al Moldovei şi ca.re :al Valahiei '----:- şi cu aceasta
i-a numit în funcţiunile respective, spunîndu-le, .tot prin
vizir, ,,,să se ,poarte bine cu ţara, să fie credincioşi. Devle
tului", ş. c. l., în timp ce la fiecare cuvînt al împăratului,
domnii . se aplecau cu fruntea la pămînt...

Costache Negri asc::ulta toate acestea cu inima strînsă 
de durere. El îşi amintea de cele ce auzise cu aproape 

1 Demnitari otomani. 
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cincisprezece am m urmă, cînd Ioniţă Sandu Sturza 
fusese supus unor umilinţe asemănătoare, şi în inimă îi 
zvîcnea. un val de indignare. De atunci a început să nu
trească faţă de Mihail Sturza - în care nu vedea decît 
un individ umilit, cu fesul pe cap, sărutînd în genunchi 
catarama de la papucul sultanului - o antipatie ce mer
gea pînă la dispreţ. Anttpatia se Tăsfrîngea în mod firesc 
şi asupra cercurilor. ce-l înconjurau pe domnitor, deoa
rece nici acestea nu dădeau dovadă de mai mult simţ de 
mîndrie naţională. 

De aceea, în scurta vacanţă din vara lui 1835, el evită 
pe cît putu mediul capitalei, preferînd să-şi petreacă 
timpul la ţară, în atmosfera patriarhală de la Mînjina, 
unde nu mai fusese de multă vreme şi unde medita în
delung asupra necesităţii unor schimbări ce vor trebui 
să se întîmple cîndva. Făcu, de asemeni, cîteva excursii 
prin regiunile pitoreşti ale Moldovei, a căror frumuseţe 
îi smulgea accente de admiraţie, chiar după ce văzuse 
panoramele fastuoase din Austria, Elveţia sau Germania. 
In aceste plimbări regăsea de fiecare dată sufletul cel 
adevărat al poporului, pe care-l cunoscuse în copilărie, 
cu legendele şi amintirile unui trecut plin de fapte mă
reţe, dar şi cu suferinţele actuale, faţă de care nu rămî
nea niciodată nepăsător. Ii plăceau tot atit de mult cîn
tecele şi doinele populare, pe care le cinta el însuşi 
împreună cu ţăranii şi lăutarii întîlniţi prin satele şi la 
hanurile unde poposea şi pe care le însemna apoi în car
neţelele lui de buzunar. 

In această primă vacanţă, Negri a făcut, printre 
altele, o călătorie pe valea Trotuşului, la verişoarele lui 
mai tinere, Marghioliţa, Raluca şi Caliopi, fiicele banului 
Mihalache Negrea din Botoşani, care îşi petreceau vara 
la Domneşti, unde una dintre ele era căsătorită. La în
toarcer,ea spr,e Iaşi, tînărul le trimitea din Bacău, unde 
poposise noaptea la un han, o scrisoare amănunţi1ă 1 în 
care le pov,estea ipe larg peripeţiile dxumufoi pînă la Bacău. 
în această sori1Soa�e el pomeneşte, pe lîngă alte întîmplări, 
de „nişte prieteni franţuzi", pe care i-a întîlnit la rateş 
la Răcăciuni, fără să dea prea multe amănunte despre ei. 

1 Vezi Arhiva Românească, XI, 1943, pp. 252-254.
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Putem însă bănui că printre aceştia se afla şi publicistul 
francez Saint-Marc Girardin, viitorul academician, care, 
tocmai atunci, în 1835, făcea o călătorie de studii în Mol
dova. Este greu de presupus ca ei să se fi cunoscut mai 
dinainte. Mai probabil e că, întîlnindu-se din întlmplare 
pe drum, la Răcăciuni, Negri, care vorbea curent limba 
franceză, să fi intrat în vorbă cu scriitorul parizian, cam 
de aceeaşi vîrstă cu el, iar Saint-Marc Girardin să se fi 
ataşat din primul moment de acest tinăr moldovean ce 
producea o impresie cu totul remarcabilă. Ei s-au îm
prietenit, după toate aparenţe]e, atunci - lucru firesc 
dacă ţinem seama că .Negri, prin înfăţişarea lui fizică, 
prin eleganţa vestimentară, prin felul de a se comporta 
şi prin conversaţia lui plăcută şi vioaie, nu putea decît 
să provoace interesul şi să atragă simpatia unui străin 
venit de departe să cunoască oamenii şi locurile Moldo
vei. Negri, la rîndul lui, aflînd cine este călătorul şi ce 
intenţii are el - să se documenteze şi să scrie despre 
stările de aici - se va fi declarat de la început bucuros 
să-i fie de folos şi să-l însoţească pînă la Iaşi. 

Lucrul este cu atît mai plauzibil cu cit, în carţea sa 
Souvenirs de voyages et d 'etudes, publicată în 1852 la 
Paris, Saint-Marc Girardin povesteşte cum la Iaşi, în 
vara lui 1835, a stat de vorbă, în casa unde era găzduit, 
cu doi bărbaţi, unul bătrîn şi unul tînăr, ce reprezentau 
două concepţii deosebite ale intelectualităţii moldovene 
din acel moment. El nu dă numele· interlocutorilor săi, 
dar din caracterizarea pe care o face boierului bătrîn îl 
putem recunoaşte cu uşurinţă pe Conachi: ,,Une figure 
telle que je me represente celles du dix-huitieme siecle: 
quelque chose de moqueur et de sardonique, mais son 
saroasme etait dirige contre le vice". (O figură aşa cum 
mi le închipui pe cele din veacul al optsprezecelea, cu 
ceva batjocoritor şi răutăcios, dar sarcasmul lui era în
dreptat contra viciului): Şi dacă cel bătrîn pare să fie 
Conachi, cel tînăr. este cu atît mai apropiat de personali
tatea lui Negri. De altfel, un biograf al lui Negri, care 
a fost contemporan cu el, dă ca certă această identifi
care 1

. Dacă urm�rim apoi conţinutul declaraţiilor făcute 

1 G. Missail, Constantin Negri, Bucureşti, 1877.
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de cei doi bărbaţi, ne întărim şi mai mult convingerea 
că ei nu puteau fi decît Conachi şi fiul său adoptiv. 
Saint-Marc Girardin relatează pe larg discuţiile purtate 
cu dînşii. Intr-o dimineaţă, el a avut o conversaţie cu 
bătrînul. Acesta era un dezabuzat, un pesimist şi marea 
lui obsesie era carenţa morală a păturii de sus a societăţii 
moldovene. Ca atitudine politică, bătrînul era acrit, 
amărît, lipsit de încredere şi de perspective. Exact aşa 
cum îl ştim pe Con�chi din acea perioadă. 

In seara aceleiaşi zile, scriitorul frapcez a stat de 
vorbă cu moldoveanul cel tînăr. Acesta avea cu totul alte 
puncte de vedere. După ce-i făcu- străinului o scurtă ex
punere despre goana boierilor după averi şi slujbe obţi
nute prin orice mijloace şi cu preţul oricăror compromi
suri, adăugînd că înclinarea către o viaţă de lux şi 
imoralitate sînt consecinţe ale ocupaţiei turceşti, el de,.. 
clara (traducem din textul francez) : ,,E greu de făcut 
ordine în case şi mai ales în spiritele boierilor noştri, 
stăpîniţi de vechile deprinderi pornite din vanitate. 
Ordinea e un cuvînt care încă nu are nici un sens la noi. 
Boierii noştri sînt nişte copii răsfăţaţi şi trăiesc ca atare, 
fără a gîndi nimic, fără a-şi da seama de nimic. - Ce 
remediu vedeţi la toate acestea? - O pregătire intelec
tuală mai bună, formarea unei opinii publice, care va 
însănătoşi poate totul. - Şi ce speranţe aveţi? - Multe. 
Multe, fiindcă am trecut prin rele şi mai mari decît aces
tea de azi". Vorbind apoi despre problema cea mai im
portantă, relaţiile dintre boieri şi ţărani, tînărul moldo
vean îi explica publicistului francez : ,,Ţăranii noştri, 
cărora li s-a spus că Regulamentul Orga11.ic le-a dat anu
mite drepturi, încep să creadă că sînt şi ei ceva. Cu fie
care an, sîntem siliţi să ne schimbăm felul de a sta de 
vorbă cu ei ; în curînd, cînd ei ne vor saluta, noi vom 
trebui să le răspundem. Unii boieri par a-şi da seama că 
nemaiavînd aceleaşi mijloace ca părinţii lor să facă averi în 
demnităţi publice, încep să se ocupe ei înşişi de pămîn
tul lor. Ceea ce i-a decis la aceasta a fost mai ales faptul 
că după tratatul de la Adrianopole, o dată cu libertatea 
comerţului de grîu, valoarea pămînturilor a crescut. Asta 
are multe efecte bune : în primul rînd; că ne apropiem 
de ţărani". Şi tînărul încheia cu o altă idee scumpă lui: 
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„Dacă cele două Principate ar fi unite, totul ar fi şi mai 
bine" 1. 

Opiniile acestui tînăr ce se apropia de 25 de ani, dacă 
puteau fi caracteristice unor membri mai luminaţi ai ge
neraţiei sale, •CO/n!stitue o primă afirmare rpe planul idei
lor înaintate, în Moldova anului 1835. Spiritul critic ce 
le străbate, analiza lucidă, în limitele condiţiilor istorice 
determinante, optimismul şi încrederea în forţele latente 
ale poporului şi în posibilităţile de dezvoltare a societăţii 
pe linia progresului şi democratismului, ne arată că e 
vorba de un om cu vederi largi şi cu privirile aţintite 
către viitor. Şi dacă·ele pot fi atribuite lui Negri, aceasta 
se justifică prin faptul că erau rodul unor meditaţii. ne
întrerupte şi al unor confruntări pe care el le făcea între 
ceea- ce învăţa şi vedea în lumea largă şi ,ceea ce găsea 
în ţarn lui la fiecaTe întoarnere din străinătate. 

2 

Prima vacanţă petrecută în Moldova a fost scurtă şi 
pusă oarecum sub semnul grabei de a lua iarăşi drumul 
străinătăţii. Intr-adevăr, după trei luni de şedere printre '-
ai săi, Negri porneşte din nou, la începutul lui iulie 1835, 
spre Occident. De data aceasta, Conachi pare a fi fost 
intrigat de grabnica plecare a „fiastrului" său, şi, tot
deauna grijuliu, mai ales cînd era vorba să trimită bani 
peste hotare, se hotărăşte să controleze mişcările tînăru-
lui, lucru pe care-l făcea de altfel într-un mod destul de 
discret. In acest scop, el ia legătură cu Zenobie Pop -
fiul unui negustor din Sibiu, .acum director la Banca 
Imperială din Viena, unde ţinea conturile tinerilor mol
doveni trimişi la studii în Austria - şi-l însărcinează 
să întreprindă cercetări „pentru aflarea· tînărului Cos:.

tache Negre ce s-au disţerat pentru a se duce la învă.:. 
ţătură în Evropa". Zenobie Pop devine astfel informa--

1 Stilul aparţine scriitorului francez. Vo:r;-birea rnoldoyenilor 

de pe vremea lui Conachi avea nuanţe mult mai vet_uste, dar în 

traducerea franceză ·ele dispăreau cu totul. 
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torul lui Conachi,căruia îi comunică în mod regulat date 
în legătură cu locul unde se află şi cu situaţia financiară 
a lui Negri. La 14 iulie 1835, bunăoară, el îi scria că 
tînărul a trecut prin Pesta şi Viena, spre Elveţia. Dar 
Negri nu s-a oprit în Elveţia, după cum nu s-a mai în
dreptat nici spre Franţa sau Germania, fiindcă peste un 
an, la 26 august 1836, acelaşi Zenobie Pop îl anunţa pe 
Conachi că l-a convins pe Negri „să se despartă de Nea
pole şi să se întoa:r;-că în ţară prin Viena",. relatîndu-i 
totodată că i-a plătit datoriile făcute în „diaştină (inter
val) de nouă luni" 1

. 

Asemenea însemnări aruncă multe lumini asupra iti/ 
nerariilor urmate de Negri în decursul unui an, cît dura, 
cu deplasări cu tot, perioada cursurilor universitare. Dar 
a urmat el cu adevărat asemenea cursuri? Plecase din 
ţară în 1832, cu gîndul de a studia medicina, mai întîi 
în FII'anţa, apoi în Itali:a, însă nu frecventă IIlkăi:eri 
cursurile cu regularitate, ba chiar abandonă intenţia de 
a se face medic. Frămîntările politice şi sociale ce agitau 
atunci Europa îi puneau în faţă alte probleme mult mai 
importante, şi-l determinară să se gîndească nu atît la 
o carieră profesională îngustă, cît la una publică, în con
cordanţă cu marile chemări şi imperative ce pluteau . în
atmosfera vremii.

In această privinţă, Italia, unde se desfăşura de mai 
mulţi ani o largă mişcare de independenţă şi unitate 
naţională îl atrăgea î,n chip deosebit. In generalitatea 
lor, aspiraţiile poporului italian se asemănau foarte mult 
cu tendinţele manifestate şi în Principatele române. 
Tînărul moldovean, care luase cunoştinţă încă din copi
lărie cu unele aspecte esenţiale ale frămîntărilor din 
ţara lui, avea ce să vadă şi ce să înveţe acum în Italia 
carbonarilor, al căror nume îl auzise pronunţîndu-se 
prima dată la Iaşi în l822. Peninsula Italică se zbătea_ şi 
ea, ca şi Principatele române, în aceleaşi chingi ale. ab
solutismului ce-i încălcase independenţa şi-i suprimase 
orice rămăşiţă de libertate. După prăbuşirea lui Napo-
1eon, Italia fusese de7Jmembrată prin tratatul din 1815 
în nu mai puţin de şapte regate, dar, de fapt, ac'este 

1 Arhivele de Stat din Iaşi, ms. pachetul Negri.
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„regate" nu erau decît pretexte create mai mult pentru 
satisfacerea ambiţiilor diverselor personaje cu veleităţi 
monarhice. Mişcarea carbonarilor - societate secretă în
fiinţată în 1810, ca un protest împotriva cuceririi ţării 
de către Napoleon - înăbuşită în 1820, ,căpătă, după 
revoluţia din 1830 din Franţa, un nou avînt, într-un spi
rit nou. In anul 1831 luă fiinţă societatea „Tînăra !talie", 
condusă de Mazzini, avînd ca ţel formarea unei Halii 
unite, independente şi suverane. Ca un corolar, mişcarea 
politică denumită Rissorgimento, în frunte cu Mazzini şi 
Garibaldi, ia amploare, agitînd lozinca realizării unităţii 
naţionale prin revoluţie. O încercare în acest sens a fost 
înăbuşită, conducătorii ei au trebuit să apuce calea exilu
lui, dar scînteia revoluţionară n-a putut fi stinsă în rîn
durile poporului italian, ce-a continuat să lupte mulţi 
ani la J'Înd pentru înfăptuirea idealmilor naţionale. 

Costache Negri a ajuns în Italia tocmai în toiul aces
tor frămîntări de o efervescenţă ce atrăgea atenţia în
tregii Europe. I)e cum sosi aici, tînărul „student" român 
se hotărî să urmărească îndeaproape lupta poporului ita
lian, gîndindu-se totdeauna la situaţia din propria lui 
ţ�ră. Chiar de la început, el căută să-şi c-reeze relaţii 
printre tineretul italian angajat în mişcarea rissorgimen
tală şi s-a spus chiar că „a luat parte în mai multe cons
piraţii" 1, însuşindu-şi cîte ceva din metodele de luptă 
conspirative ale revoluţionarilor italieni, cu scopul de a 
le folosi în ţară, atunci cînd va intra în acţiune. 

Dar Italia îl atrăgea şi prin altceva pe tînărul moldo
vean dornic să-şi „înfl@rească" personalitatea în toată 
gama vibraţiilor sale· sufleteşti şi intelectua1e. FaTmecul 
peisajului mediteran.ian, scăldat în lumina Sudului şi 
aureolat de bogăţia comorilor artistice, constituia un 

· izvor nesecat de învăţ�minte şi experienţe pentru nu
meroşi oameni de cultură ai vremii ce veneau să petreacă
aici o perioadă însemnată a vieţii, spre verificarea şi de
săvîrşirea talentelor lor. Marile exemple ale lui Goeth�,
Byron, Heine, · ca şi ale tuturor artiştilor . de frunte
europeni - poeţi, pictori, muzicieni _:__ erau prea vii şi
prea elocvente, ca ele să nu stîrnească în_ orice tînăr _cu

1
· D. Bolintineanu, Viaţa Lui Cuza Vodă, Bucureşti, 1869, p. 23.
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veleităţi literare dorinţa vie de a călca pe urmele lor. In 
ciuda educaţiei şi a structurii sale intelectuale, care-l 
făceau să-şi· domine pasiunile şi să reziste tentaţiilor 
facile, Negri a trăit totuşi sub cerul Italiei momente de 
mare intensitate lirică, punctată de efuziunea văpăilor 
sufleteşti inerente vîrstei. Nu întîmplător, singurele pa
gini de proză literară scrise de el şi publicate în 1844 în 
Propăşirea, sub titlul Veneţia, cuprind evocări italiene ; 
ele sînt fructul anilor petrecuţi în Italia şi atestă ecou
-rile adînci pe care ţara aceasta şi oamenii ei le-au produs 
în sufletul său. Asemenea pagini alcătuiesc un valoros 
material documentar pentru reconstituirea biografiei lui 
spirituale din această perioadă. Prin ele facem totodată 
_cunoştinţa unui scriitor înzestrat cu autentice calităţi 
literare, folosind un stil sobru, dens, avînd acea savoare 
arhaică tributară limbii lui Conachi, ca orice scriere 
_dinainte de 1840, dar de o mare combustie interioară -
soriitor care :îns� n-a perseverat, rămînînd în literatuTă 
doar un dilletant. 

Veneţia lui Negri schiţează pentru prima dată în li
teratura no�stră .atmosfora specifică a acestui oraş, re-
.dată la modul romantic, cu aventuri, mister, frumuseti 
ieminirie şi inerente jq�uri · de pasiune. Povestirea e seg
mentată •În ţrCcli faze: ,,trei -seri veneţiene", :amintind de 
Jy opţile florentine ale lui Heine, a · căror lectură îi era 
proaspătă .în memorie, ·şi ea cuprinde, în esenţă, impresii 
mai largi din ţara unde sufletul e solicitat la fiecare pas 
.de impulsuri vii şi pline de intensitate .. Ceea ce îl captiva 
_în primuL,rînd pe Negri . în Italia era dragostea de viaţă 
a ·oamenifor ei şi sinceritatea lor neprefăcută : ,,O, !talie ! 
.ţâr-ă împodobită ! Aie fiilor tăi simţiri se desvălesc fără 
�t�vilă' supt· jugul puternic al mu�tor. patimi... Te _·slăvesc 
)1)., .cerul tău de-a . pururea lin şi albastru, în veşnica ta 
1_piimăv:ară, în frumuseţea . fetelor- tale„ cu părul lung,
_negm·,şi neted, pi_cînd ca o mătasă pe obraz în inele îm
pl�tj.te. Dflr'.-m.ai . .nJy.lţ te slăvesc în a ta. sloboz�pJe şi în 
_y,�zd:uh-ql tă_u î:ţ1fiorat ce aprinde simţirea şi în inimile 
�ele mai nesimţitoare!". · . . · · · ' . · 

· 

. _Dai\' tu. toata. py.tere�. lor de seducţie, frumuseţile 
italiene n-au' reuşit niciodată să facă clin· Negri tţn cos
mopolit; un om, rupt_ de ţara lui· de baştină. Dimpotrivă, 
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în timpul şederii sale acolo, se gîndea totdeauna cu su
filetul năpădit de dor la locurile unde-şi petrecuse cei 
dintîi ani ai vieţii, şi de caTe acum îl despărţeau distanţe 
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Pagină din Propăşirea, cu un fragment din Veneţia 

enorme. Fabulaţia din serile veneţiene, grefată desigur 
pe date reale, ne înfăţişează cîteva personaje, în speţă 
tineri compatrioţi, care cîntau melodii populare naţio
nale, vorbeau „cu o nespusă dulceaţă maica limbă ro-
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mânească" şi evocau la fiecare întîlnire „maica Patrie, 
căci dragostea către dînsa la nime nu-i mai fierbinte 
decît în inimile depărtaţilor". Cîtă deosebire între Negri 
şi alţi fii de boieri care - asemenea unui oarecare Balş, 
odrasla moşierului cu acelaşi nume - spuneau că după 
ce au văzut Europa „ţara noastră nu merită să mai vor
beşti de ea ! " 

Două erau oraşele care întruchipau p�ntru Negri ex
tremele complexului de manifestări ale temperamentu
lui italian: Veneţia şi Neapole. Le-a cunoscut pe amîn
două şi amîndouă i-au lăsat impresii covîrşitoare. Nea
pole, cu frumuseţea panoramei sale, cu clima lui gene
roasă, cu exuberanţa locuitorilor lui, oferea un minunat 
prilej de a sorbi cu patimă din cupa desfătărilor prin care 
un prezent vesel şi nepăsător îl întîmpina pe călătorul 
poposit aici. Spre deosebire de acest oraş zglobiu, legen
dara Veneţie reprezenta cealaltă extremă : aici măreţia 
creaţilor artistice şi a trecutului glorios contrasta izbi
tor cu fanarea şi decăderea actuală : ,,Fost-a odinioară 
frumoasă, iar acum tristă şi necăjită, biata Veneţie ... Aici, 
de nu altă, măcar trecutele patriotice tradiţii mă ţin 
într-o simţire de mîngîioasă mulţumire". Accent grav, 
cu implicaţii tulburătoare, ce anticipa cu mulţi ani tim
bruil. răscolitor din magistralul sonet eminescian ! De 
remarcat că Negri, ca şi Eminescu mai tîrziu, a văzut 
Veneţia - spre deosebire de toţi contemporanii şi com
patrioţii lor - printr-o prismă mai apropiată de reali
tate, descifrînd, dincolo de decorul amăgitor al oraşului, 
cu viaţa lui veselă şi frj.volă, dar lipsită de fericiTe, pe
cetea UJI1ui destin •CU semnificaţii profunde. 

* 

în vara anului 1836, Negri a revenit în ţară, într-o 
nouă „vacanţă", cu un bagaj de impresii şi mai bogat. 
Dar şi de data aceasta, pentru scurt timp. După ce şi-a 
văzut surorile şi după ce şi-a potolit dorul după plaiu
rile natale, sorbind din apa vie a izvoarelor dătătoare de 
viaţă din patrie, c,e-1 întărea oa un balsam, el. a plecat 
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iarăşi în Peninsula Italică. Desigur, această a doua •şedere 
a lui în Itailia s-a desfăşurat tot între Neapole şi Veneţia, 
cu ipopaisuri mai îndelungate şi la Roma, oiraşe unde îşi 
făcuse mulţi prieteni �i care-i deveniseră familiare. Şi 
în a:ceaistă eta:pă, durata despărţirii de ai săi n-a depăşit 
un an. 

De altfel, el se apropia acum de încheierea stagiului 
obişnuit de 5-6 ani în Apus pentru completarea studiilor. 
Ca atare, în 1837, tatăl său vitreg il ,cheamă în ţară, soco
tiind că „şederea la !Învăţătură" ,s-a sfkşit şi dorind să-l 
ştie întors acasă definitiv, spre a-i asigura o demnitate 
publică potrivită cu rangul şi pregătirea lui. Chemarea 
coincidea de data aceasta cu un eveniment familial ce 
reclama prezenţa lui Negri printre ai săi: căsătoria sorei 
lui Elena, cu tînărul Vîrnav-Liteanu. 

In iarna lui 1838, la 16 ianuarie, Conachi convocă, 
într-adevăr, un sfat al familiei Negre pentru a stabili 
averea existentă la acea dată a „răposatului Petrache 
Negre", act impus de două evenimente importante, soco
tea Conachi : ,,căsătorria lui Elencu şi sosirea din• voiaj a 
tînărului Costa,che Negre" 1

. Această „1sosire diin voiaj"
voia să spună că era vorba de terminarea studiilor în 
străinătate şi stabilirea lui Negri la ţară. In calitate de 
şef al familiei, Conachi procedează, împreună cu „fia
ştrii", la împărţirea averii. Elena primeşte moşia Blînzi 
şi o parte din moşia Zăgani; Zulnia, cea mai mică dintre 
fete, moşia Pleşani, dimpreună cu casele şi dughenele 
din Bî,rlad, iar Costache, moşia Mînjina, un imobil Ia 
Galaţi, precum şi casa din Iaşi, a străbunicilor Luca. Cea 
mai mare dintre swrori, Catinca, se măritase mai înainte 
(1830) ,cu Va,sile Roset-Pribeagul şi îşi întemeiase căminul 
ei propriu, iar cealaltă fată, Eugenia, fosese destinată 
călugăr.iei, aşa cum se obişnuia adesea în familiile -cu 
fote multe. 

In acest an, Costache Negri a devenit, aşadar, pro
pietax „en titre" al Mmjinei. Moşia ise afla Ja vreo 40 km 
de Galaţi şi ea va juca un rol de seamă în activitatea 
patriotică moldoveană de mai tîrziu ; deocamdată însă, 
proprietarul ei nu se va stabili încă definitiv aici. După 

1 Arhivele de Stat din Iaşi, ms. pachetul Negri.
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încheierea formelor de succesiune şi după nunta Elenei, 
tînărul părăseşte din nou Moldova şi se întoarce în 
Italia. 

In această a patra plecare peste hotare şi a treia lui 
călătorie în Italia, din 1838, Negri nu s-a mai oprit nici la 
Veneţia, nici la Neapole. El a ales de ,astă dată Florenţa, 
patria arhitecţilor, a pictorilor, a poeţilo,r şi g,îm.ditorilor ce 
făcuseră din aceast5. ,,Atenă a Italiei", unul din focarele 
cele mai renumite ale Renaşterii. După imaginea de exu
beranţă şi degajare pe care i-o lăsase Neapole, sau după 
aceea de grandoare crepusculară pe care o păstra despre 
cetatea dogilor, Florenţa îl atrăgea prin bogăţia Temi.nis
cenţelor ce ,evocau într-un chip viu multilateralitatea 
eforturilor spiritului omenesc ·către libertate, progres şi 
creaţii artistice incomparabile. Aici, fiecare piatră, fie
care turn, fiecare pod vorbea despre o luptă, o jertfă sau 
o victorie asupra forţelor negre ale tiraniei şi obscuran
tismului. In Florenţa trăise Dante, partizan al Guelfilor
democraţi; într-una din pieţele oraşului fus�se ars pe
rug călugărul rebel Savonarola, şi tot aici Galileu fusese
umilit şi ostracizat de Inchiziţie, pentru ideile sale ce
contraveneau dogmelor .religtoase. Florenţa se impunea
apoi prin nobleţea liniilor sale arhitecturale, prin domu
rile înveşmîntate în coloritul maeştrilor Renaşterii, prin
galeriile de artă încărcate de capodopere nemuritoare.
Domul Santa Maria del Fiare, construit din marmură
albă şi verde, .cu imensa cupolă a lui Brunelleschi şi cu
zvelta campanilă pictată de Giotto, mănăstirea San
Marco, cu frescile lui Fra Angelico, statuile lui. Michel
Angelo, alegoriile lui Botticelli, pînzele lui Rafael, ta
blouri1e lui Giorgione sau Correggio şi toate celelalte te
zaure artistice concentrate în acest oraş-muzeu au avut
asupra lui Negri, la primul contact cu ele, efectul unui şoc
fascinatoriu. In Florenţa îşi desfăşuraiseră, de asemenea,
o bună parte a activităţii lor carbonarii, şi amintirea lui
Confalonieri, a lui Ugo Foscolo, a lui Silvio Pellico (ace
sta trăia încă aici) erau proaspete în mintea florentinilor
ce continuau cu mîndrie seculara lor tradiţie de lupte
pentru libertate. Care om ar fi putut rămîne nepăsător
în faţa atîtor înfăptuiri şi exemple grăitoare întîlnite la
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tot pasul, mai ales cînd sufletul îi era bîntuit de înalte 
năzuinţe către libertate, frumuseţe şi progres ? ... 

Negri s-a oprit deci la Florenţa, absorbit de febra 
spirituală pe care i-o provocau toate acestea. Ducea o 
viaţă sobră, d,a,r pliină de incantaţii ,artisti<Ce, alternînd vi
zitarea muzeelor şi a edificilor istorice, cu lecturi, medi
taţii şi concerte. Şi pe urmă, trăind în Florenţa, el se 
gîndea mereu la micul ,şi depărtatul Iaşi, unde dăinuiau 
nenumărate mărturii şi vestigii din trecutul Moldovei, pe 
care le îndrăgea acum şi mai ta·re, sub impulsul :fervoa
rei ce i-o crea exemplul oraşului de pe malurile Arnului. 
Acestui impuls se datoreşte importanta colecţie de ta
blouri, cuprinzînd opere semnate de pictori italieni, fran
cezi şi spanioli, strînsă de Negri în timpul şederii lui în 
Italia şi adusă apoi cu sine în Moldova, unde a păstrat-o 
cu grijă pînă la sfîrşitul vieţii, cînd a donat-Q pinacotecii 
Iaşului, cu condiţia să nu fie niciodată strămutată de 
acolo, ca un prinos oferit de el oraşului său natal, în care 
vedea o mică Florenţă ... 

3 

Dar perioada florentină reprezintă în biografia lui 
Negri şi un capitol de alt ordin, peste care nu se poate 
trece, deoarece el s-a imprimat „ca o pecete veşnică pe 
testamentul vieţii lui", cum atît de sugestiv avea să 
afirme Alecsandri cu mulţi ani mai tîrziu. Este vorba de 
episodul consemnat în Buchetiera de La Florenţa, nuvela 
binecunoşcută a poetului, al ,cărui subiect porneşte de 
la un fapt Teal, dar asupra căruia a planat totdeauna o 
umbră de echivoc în ceea ce priveşte identificarea exactă 
a personajelor .. 

Aici, la ·Florenţa, în anul 1838, a cunoscut Negri 
femeia pe care a iubit-o cu toată puterea sufletului său 
generos - şi nu numai pentru un timp oarecare, ci pen

tru totdeauna. Celibatar ,pînă .la moarte, în viaţa lui nu 
apare nicăieri şi niciodată prezenţa vreunei alte femei, 
pe planul sentimental; episodul florentin este unicul de 
această natură. El a păstrat însă o discreţie atît de mare 
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asupra acestui amănunt, încît puţini dintre contemporani 
şi chiar dintre prietenii săi au putut afla ceva. totul 
rămînînd o taină a existenţei lui. Singurul care a cunos
cut îndeaproape această taină a fost Vasile Alescandri, 
pe care Negri l-a întîlnit pentru întîia oară chiar atunci, 
în perioada marei lui efuziuni sentimentale, făcîndu-1 
martorul înflăcăratei sale iubiri. Impresionat de puterea 
şi frumuseţea sentimentului trăit de Negri, poetul a şi 
folosit, curînd dupa aceea, episodul în nuvela sa. Dar 
tocmai această nuvelă şi mai ales post-scriptumul ce-o 
însoţea, adresat lui Negri şi amintind de „frumoasele 
buchetiere care ne da în toată. seara cîte un mic buchet 
de flori", a produs echivocul transformat apoi în legendă, 
desprr-e o „florăreasă italiană îndrăgostită de Negri". 

Că o femeie a fost îndrăgostită la Florenţa de Negri, 
nu ·este de mirare. ,,Avea 26 de ani, era înţelept ca un 
Solomon, frumos ca un Apolon şi candid ca un copil", îşi 
amintea Alecsandri, şi asemenea însuşiri nu puteau decît 
să trezească afecţiunea unei femei. Că el însuşi, Negri, a 
trăit în oraşul de pe malurile Arnului văpăile iubirii, la 
o vîrstă cînd acestea îşi cer cu putere prioritate, nu este,
de asemenea, neobişnuit. Dar că persoana aleasă ar fi
fost o simplă „buchetieră", iată ceea ce trebuie exclus.

Din relatările lui Alecsandri, povestite exact la cinci
zeci de ani după consumarea faptelor 1, reiese limpede 
că „buchetiera" de la Florenţa îndrăgostită de Negri n-a 
fost o florăreasă, ci o vestită cîntăreaţă de origine ger
mană, care făcuse o strălucită carieră în Italia. Artista 
se numea Sabina Heinefitter şi în timpul cînd Negri se 
afla la Florenţa, ea deţinea capul de afiş la teatrul Per
gola, unde se rrepreientau atunci, .cu 1suooesul l'ăsunător 
pe care-l aveau în întreaga !talie, operele Norma de 
Bellini şi Lucia di Lammermoor a lui Donizetti. In lumea 
artistică, Sabina Heinefitter adoptase din proprie iniţia
tivă sau era alintată de prieteni cu un diminutiv italian, 
Giuseppina sau Beppa, sub care o cunoscuse şi Negri. 

Ca mare iubitor de muzică, Negri era nelipsit de la 
reprezentaţiile celor două opere ce se programau alter-

1 Vezi: George Bengescu, Vasile Alecsandri, Convorbiri Lite

rare, 1888, nr. 12. 
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nativ, la intervale scurte, pe scena teatrului florentin. 
El fusese de la început atras în mod deosebit de aceste 
opere, create de curînd - Norma în 1831, Lucia în 1835 
- în care măiestria melodică se îmbina cu conţinutul de
idei al J.ibretelor ce reflectau suforinţele şi năzuinţele
poporului ita:lian din acea VJ"eme. Evenimente1e aduse în
scenă se petrecuseră în al te epoci şi pe ia1'te meleaguri,
dar ele ,sluj,eau iautoo:ilor ca pretexte pentru a da glas
aspio:aţiilor ce ,pluteau in atmosfera timpului. Substratul
acuzator al celor două opere avea darul de a !Însufleţi
spectaforii într-o perioadă cînd Italia ,şi alte ţări din
Europa zăceau sub -căldiiul asupririi politice şi so.cia1e. El
tre:oea, fireşte, un ecou adÎlnc şi în 1sufletul -lui Neg["i, în
volburat de aceleaşi idei şi ,aspio:aţii colective.

La acestea, se adăuga interpretarea sclipitoare a Giu·
seppinei, înzestrată cu o voce cuceritoare ce se ridica la 
înălţimea acelui bel canto ce va constitui piatra de în
cercare a atîtor soprane de coloratură de mai tîrziu 
aplaudate în rolurile Luciei şi Normei. Artista a şi fost 
considerată, de altfel, o pr,edecesoare a Adelinei Patti. Pe 
deasupra, Giuseppina era pe atunci foarte tînără şi „de 
o frumuseţe îngerească". Negri remarcase de la primele
spectacole frumuseţea interpretei, ce întregea prin graţia
ei personală rolurile bogate în semnificaţii cărora le
dădea ,atîta viaţă şi nobleve. El închiriase un fotoliu ,chiair
în primul rînd din faţa rampei, unde se instala cu regu
laritate în fiecare seară cînd pe scenă urma să apară
artista, şi de unde urmărea cu înfiorare jocul şi infle
xiunile glasului ei în care se răsfrîngeau toate simţămin
tele omeneşti mari şi frumoase, de la durere şi revoltă
pînă la bucurie şi extaz, răvăşind inimile ascultătorilor.

Intr-o seară, după multe ezitări, el îşi luă îndrăzneala 
de a-i trimite în cabină, înainte de ridicarea cortinei, un 
buchet de violete de Parma, cu un bilet cuprinzînd cîteva 
cuvinte omagiale şi semnat „Un stal". Cîntăreţei nu-i fu 
greu să-l identifice pe discretul admirator din sală. Era 
un tînăr de o mare distincţie, înalt şi elegant, aşezat 
totdeauna în acelaşi scaun, la cîţiva paşi în faţa ei. Negri 
continua să-i trimită înainte de fiecare spectacol buchetul 
de violete, cu invariabila semnătură „Un stal", fără să 
facă nici un alt gest spre a precipita lucrurile. Dar într-o 
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seară, după ce trimise obişnuita ofrandă, primi, în sfîrşit, 
un răspuns: ,,Stanotte al Boschetto, nr. 5". Era adresa ei. 

După spectacol, tînărul se duse în faţa vilei indicate. 
La etaj, se deschise o fereastră, în cadrul căruia apăru 
-chipul artistei. Cînd însă Negri vru să-i pronunţe numele, 
o umbră se apropie de el şi-i înfipse un stilet în grumaz.
Giuseppina văzu totul, înţelese despre ce era vorba şi
trimise în grabă doi valeţi să-l ajute pe rănit şi să-l ducă
acasă la el. Aici, cînd încercă să-şi examineze rana, Negri
observă în manşeta de '1a mîneca hainei un bileţel stre
curat acolo de unul din valeţii artistei. Il deschise şi citi :
,,Un tiran care m-a crescut şi care mă ameninţă în fie
care zi cu moartea, zdrobindu-mi cariera, aflînd de dra
gostea mea pentru tine, a voit să te ucidă. Nu ştiu în ce
parte de lume are să mă ducă. Insă Dumnezeu e mare,
te voi întîlni şi atunci..."

Giseppina dispăru, într-adevăr, pe neaşteptate din 
Florenţa. Negri a căutat-o cîtva timp prin oraş şi prin 
împrejurimi, dar nu i-a mai putut da de urmă. Intristat 
şi obsedat de un deznodămînt atît de brusc şi neaşteptat, 
se hotărî să părăsească şi el Florenţa, să plece cît mai 
departe, spre a încerca să uite totul. După ce rana i se 
vindecă - şi acea•sta ·este „boala primejdioasă" despre 
care s-a spus de către unii biografi că suferise „destul 
de serios" la Florenţa - se duse la Pads, unde spera 
să-şi recapete liniştea sufletească. 

A ajuns astfel în capitala Franţei pe la sfîrşitul lui 
1838. Aici, căută să-şi potolească melancolia prin scris, 
ca uin mijloc de a�şi ostoi văpaia ce-i ardea sufletul. 1n 
aceste împrejurări a început el să scrie însemnările des-
pre Italia, sub imperiul impresiilor proaspete ale aven
turii florentine; tot de atunci datează încercările, din 
păcate necontinuate, de a traduce din Byron, poetul său
preferat în acea perioadă. 

,,, 

* 

1n cursul acestui interludiu parizian îl întîlni şi-l 
cunoscu Negri pentru prima dată pe Vasile Alecsandri. 
El ştia că la Paris se aflau de cîţiva ani la studii mai 
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mulţi tineri moldoveni, printre care fraţii Iancu şi Vasile 
Alecsandri, Alexandru Cuza, Nicolae Docan, Rolla, Piso
schi şi alţii. Aceştia erau mai tineri decît el şi nu avusese 
pînă acum prilejul să-i cunoască şi să lege prietenie cu ei. 
Tot acolo se mai găseau şi alţi tineri din Muntenia -
erau în total vreo 20 de români, care păstrau un contact 
strîns intre dînşii, întîlnindu-se fie la cursuri, fie la 
baluri, fie la diferite reuniuni studenţeşti, unde ascultau 
vreun coleg francez sau vreun profesor ce vorbea despre 
probleme politice şi sociale pe care le urmăreau toţi cu 
mult interes. In întîlnirile lor regulate, tinerii români 
îşi comunicau unii altora scrisorile pe care le primeau 
din Iaşi şi Bucureşti, le comentau, ie discutau, şi înce
puseră „a judeca pe domni şi împăraţi", cum îşi amin
tea mai tîrziu Ion Ghica, unul dintre ei şi ca·re avea să 
devină de asemeni un bun prieten · al lui Negri. Erau 
primele manifestări în sensul formării unei coeziuni a 
generaţiei ce se pregătea de luptă. 

Negri aflase despre toate acestea şi era nerăbdător 
să stabilească relatii cu tineretul moldo-valah de la 
Paris. Nu-i fu greu' să intre ·repede în cercul lor, deoa
rece întîlnirile de la Cafe Corneille sau de la Cafe Pro
cape erau frecvente şi cele două localuri deveniseră 
oarecum puncteile stabHe UJI1de ,se adunau aceşti tineri. 
Negri, despre care şi ei auziseră atîtea lucruri frumoase, 
dar pe care nu-l cunoşteau încă personal, cuceri de la 
început stima şi simpatia tuturor. In ambianţa lor obiş
nuită, el aducea o notă nouă, nu numai prin avantajul 
vîrstei, dar şi prin faptul că venea dintr-o- ţară ca Italia, 
despre care se vorbea mult în cercurile mai radicale din 
Franţa şi care, priri •comorile ei artistice, constituia o 
permanentă atracţie pentru tineretul romantic din acea 
vreme. 

!n cadrul ·acestor reuniuni l-a întîlnit Negri pe Alec
sandri, la începutul anului 1839. Deşi între ei era o dife
renţă de vîrstă de aproape zece ani, cei doi tineri se 
împrieteniră diri primul moment, datorită afinităţilor 
sufleteşti şi preocupărilor literare. comune amîndurora. 
Negri preţuia în Alecsandri pe poetul ale cărui prime 
poezii circulau în manuscrise prin Moldova, unde ajunse
seră şi în mîinile surorilor sale, şi în special ale Elenei, 
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care le citise şi îi vorbise despre ele fratelui său. Alec
sandri la rîndul lui admira în Negri pe omul cu spiritul 
limpede şi echilibrat şi cu o experienţă mai bogată, care 
cunoştea atît de multe lucruri şi a cărui prezenţă în 
cercul prietenilor era totdeauna atît de plăcută. Aveau 
apoi aceleaşi gusturi : eleganţa vestimentară a lui Negri 
deveni repede un model pentru mezinul său prieten, iar 
pasiunea pentru c�lătorii a celui mai în vîrstă exaltă 
imaginaţia celui mai tînăr. Se întîlneau foarte des, dis
cutau, se plimbau, se duceau împreună la balurile din 
timpul carnavalului - de balul Musard îşi va aminti 
Alecsandri chiaT la adînci bătrîneţi - erau, într-un 
cuvînt, nedespărţiţi. 

Alecsandri se apropia de sfîrşitul studiilor sale la 
Paris, unde stătuse cinci ani fără întrerupere, urmînd 
rînd pe rînd cursuri de medicină, inginerie şi drept, fără 
a se putea fixa asupra unei cariere. Bineînţeles, el îi 
împărtăşi de la început prietenului său dilema aceasta 
ce-l frămînta într-un chip foarte obsedant. Negri, care 
nici el nu se putuse fixa asupra unei profesiuni, îl sfătui 
şi chiar îl determină atunci pe Alecsandri să renunţe la 
orice alte intenţii şi să se consacre exclusiv literaturii. 
Sfatul său a fost hotărîtor pentru Alecsandri care, chiar 
din acel moment, a abandonat studiile aride ce nu se 
lipeau de inima lui şi s-a dedicat pentru totdeauna lite
raturii. In aceste împrejurări s-a înfiripat şi s-a închegat 
între cei doi tineri o prietenie pe cît de sinceră şi adîncă, 
pe atît de trainică şi frumoasă, ce va dăinui pînă la sfîr
şi tul vieţii lor. 

Negri îi vorbi îndelung lui Alecsandri despre Italia, 
despre aspiraţiile ei naţionale, asemănătoare cu ale înde
părtatei Românii, despre bogăţiile artistice şi frumuseţile 
ei naturale, stîrnind în tînărul poet dorinţa vie de a 
vizita această ţară. Şi cum în primăvara lui 1839 tocmai 
se pregătea să se întoarcă acasă, el îi declară lui Negri 
că, în drumul spre Moldova, nu va mai urma ruta obiş
nuită prin Germania, ci va trece prin Italia, propunîndu-i 
să-l însoţească, măcar o parte a călătoriei, şi să-i arate 
şi lui ţara cea mult lăudată. Negri primi cu bucurie ase
menea propunere şi porni împreună cu proaspătul său 
prieten şi cu vărul acestuia, Nicolae Docan, din nou spre 
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Italia. in cursul acestei revemn a1c1, Negri o reîntîlni 
pe Giuseppina, pe care avea să o cunoască acum, îndea
proape, şi Alecsandri. 

* 

Călătoria celor trei tineri moldoveni de la Paris pma 
la Iaşi, unde au venit cu toţii, a durat mai bine de o ju
mătate de an. Dar partea ,cea mai mare a timpului ei şi-au 
petrecut-o în Italia - şi Alecsandri ne-a lăsat despre 
acest intinerar o relatare amănunţită, plină de vervă şi 
colorit. 1 După ce au trecut prin Lyon şi Marsilia, au 
traversat marea la Livorno, de unde s-au abătut spre 
Roma. D� acolo au vizitat, se înţelege, Neapole, s-au 
întoirs ,apoi pe mare spre nord, şi trecînd prin Parma, 
Ravena şi Padova, au ajuns la Veneţia, poposind prin 
sate şi har:iuri pitoreşti, unde erau luaţi drept nişte 
,,alteţe", şi gustînd peste tot, din plin, ·bucuria de a trăi. 
„Natura ni se părea mai veselă, scria Alecsandri, seninul 
cerului mai limpede, cîntările păsărilor mai dulci! Părea 
că ni se ridicase de pe ochi un văl întunecos şi de pe 
inimă o greutate apăsătoare." 

Negri, conducătorul grupului, ocolea parcă anume 
Florenţa. Totuşi, pînă la urmă ajunseră şi în oraşul de 
pe malurile Ann.ului, şi înflăcărata lui idilă, al cărei 
martor va fi de astă dată şi Alecsandri, avea să reizbuc
nească pe neaşteptate, cu aceeaşi putere. 

Intr-.o zi, pe cind cei trei tineri stăteau la o masă pe 
terasa cafenelei Donne (Donney et Neveux), locul de 
întilni.Te al protipendadei florentine, Giuseppina, irevenită 
între timp în oraş, îl zări de la fereastra hotelului pe 
Negri, care îşi pierduse orice speranţă de a o mai revedea 
vreodată. Artista se travesti repede într-o buchetieră -
era deci un travestiu şi nicidecum o florăreasă profesia-

1 V. Alecsandri, Suvenire din Italia. Monte di fo, ALbina Ro

mânească, 1843. (Reprodusă mai tîrziu sub titlul Munteie de foc.) 
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observînd ·că Giuseppina rămăsese singură acasă, o răpi din 
nou. Cele dteva rînduri pe care ea abia avu timp să le lase 
lui Negri, par desprinse dintr-o mare dramă romantică: 
„Tiranul m-a regăsit astăzi, a ridicat pumnalul asupra 
me.a cu ameninţarea că mă ucide dacă nu-l urmez. In 
numele amorului meu pentru tine, te rog să mă ierţi dacă 
mă supun. Nu vreau să fii omorît tu, nici să ai mustra-rea 
de cuget că din pricina ta am fost ucisă. Dispari din I talia 
pentru cîtva timp. Sînt a ta pe veci!" Negri n-a mai 
găsit-o acasă. El s-a întors atunci la Florenţa şi curînd 
după aceea a reluat călătoria spre ţară împreună cu 
Alecsandri şi Docan, urmînd îndemnul artistei de a dis-
părea din Italia „pentru cîtva timp". 1 

Cît despre Giuseppina - s-au mai văzut ei vreodată? 
S-au mai întîlnit cîndva, undeva? Ce s-a întîmplat cu
ea după aceea? Nu se ştie nimic. Negri a păstrat o tăcere
impenetrabilă asupra acestui subiect.· E de neconc.eput
totuşi ca ei să nu se mai fi întîlnit în cursul călătoriilor
ocazionale pe care Negri le-a făcut şi după aceea în Italia.

Că Negri şi Giuseppina s-au mai întîlnit, cu sigu
ranţă, o atestă faptul că ei a recunoscut-o legal pe fiica 
lor, Josefina (al cărui nume amintea de numele mamei: 
Sabina - Giuseppina), născută din această legătură mor
ganatică. Negri a luat-o pe Josefina sub oblăduirea lui şi 
a crescut-o ,cu o rară devoţiune părintească, asigur1ndu-i 
o educaţie aleasă la Viena şi Paris, unde fetiţa şi-a petre;

cut copilăria, urmînd lecţii de muzică şi pictură, paralel
cu studii „rumanioare". In ţară a adus-o tîrziu, după
1848, dnd el însuşi şi-a întrerupt contactele ,cu Apusul.

Se pune întrebarea: de ce Negri nu s-a căsător:it cu 
Giuseppina ? Desigur, aici se pot invoca şi unele conside
r�nte străine de voinţa lor. Mai întîi, probabil că artista 
n-a putut- scăpa de sub aripa „tutorelui" ei. In al doilea
rînd, căsătorindu-se şi urmîndu-şi soţul în Moldo:va, ea

1 Toate acestea i-au fost povestite, peste cincizeci de ani, de 
Ale6sandri lui N. Petraşcu, care· le-a încredinţat tiparului peste 
alţi cincizeci de ani, în 1938, deci exact la un secol de la desfă
şurarea evenimentelor. (Vezi N. Petraşcu : Icoane de lumină,

vol. II, Bucureşti, 1938.) 
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ar fi trebuit să-şi sacrifice cariera, şi e de presupus că 
Negri nu voia s-o oblige la această jertfă. 

Dar adevăratul motiv constă în hotărîrea luată de 
Negri încă din tinereţe, şi de la care n-a abdicat nicio
dată, de a rămîne pentru totdeauna celibatar. Ce anume 
l-a îndemnat ,la aceasta? Am ,spune o excesivă conştiinţă
despre îndatoririle impuse de o căsnicie, dar mai ales
teama că ·el, omul ,ca,re se simţea solicitat de atîtea obli
gaţii pe tărîm obştesc, nu va ,putea face fericirea unei soţii,
care l-ar fi stingherit, pe deasupra, de la îndeplinirea
atribuţiilor asumate într-o epocă de mari frămîntări poli
tice şi sociale. Aceste raţiuni profunde vor fi explicate
de el însuşi, ceva mai tîrziu, într-un mod lipsit de cel
mai mic echivoc, într-o scrisoare către Ion Ghica. Aflînd
că prietenul său a făcut pasul acesta mare al căsătoriei,
Negri îi 'trimitea, din Paris, 1a 2 aprilie 1847, o scrisoare,
în limba franceză, Îin care îi transmitea felicităr-ile de
rigoare şi totodată îi împărtăşea, nu fără un anumit
regret de a-l vedea pierdut din „tabăra burlacilor", cîteva
opinii personale cu privire la un asemenea eveniment.
„Pînă la urmă, punem capăt la toate, îi scria el lui Ion
Ghica, şi eu 1înţe1eg asta: e plăcut să te- mai odihneşti
puţin după goana diverselor pasiuni ale tinereţii, la adă
postul unui interior de bucurii calme care îţi oferă tot
deauna un refugiu ospitalier." Numai că, asemenea „adă
post" nu era pentru unul ca el. ,,Eu nu îndrăznesc să trec
Rubiconul căsătoriei, căci nu mă simt în stare să fac feri
cită o fiinţă de celălalt sex. Datoria, vezi tu, datoria
impusă, e ceva groaznic, după mine. Viaţa mea plim.ă de
renunţări, dar de bună voie făcute, se zburleşte numai
la gîndul unor asemenea obligaţii. Afară de asta, ducînd
o existenţă obositoare pe care trebuie s-o împing mereu
în călătorii cu vaporul şi cu omnibuzele pe marile dru
muri... aş aduce ca zestre consoartei o <lispozfţfe ~ae cu
loarea cărbunelui de pămînt din Englitera care ar face
pe tata socru, pe mama soacră, pe nevastă şi ceilalţi să-mi
trîntească uşa în nas numai după douăzeci şi patru de
ceasuri." Şi, cerîndu-i scuze lui „Ion Ghica însuratul",
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că-i vorbea în felul acesta, tocmai „în luna ta de miere", 
îşi încheia rîndurile de mai sus cu semnătura: ,,C. Negri, 
burla0ul." 1 

Vorbeşte în cele de mai sus conştiinţa înal'tă a unui 
bărbat angajat ·cu întrea:ga ,sâ fiinţă în slujba unui ideal 
- fie el de militant pe tărîm obştesc, de artist, de savant
sau gînditor - ca,re, pentru a-şi urma cal-ea, fără abdicări
de la mar-ele lui ţel, ,se vede nevoit -să :renunţe la climatul
odihnitor al unui ·cămin. După îndelungate deliiberări in
terioare, Neg,ri, prevăzîrid sarcinile şi conjuncturile grele 
0e-l aşteptau în viaţă, a ajuns la această c01ncluzie şi s-a 
hotărît pentru celtbat, rămînînd, ca în toate a·cţiu:nile lui 
importante, •şi în această privinţă, consecvent cu el însuşi. 

Giuseppina, la rîndul ei, se pare că nu şi-a călcat nici 
ea jurămîntul pe care i-l făcuse la Civitavecchia : ,,Sînt 
a ta pe veci ! ", căci peste aproape patruzeci de ani, în 
martie 1877, la cinci luni după' moartea .lui Neg:ri, colo
nelul Pisoschi, vechi prieten al familiei Negri, primea 
din Italia un buchet de violete de Parma, însoţit de ur
mătoarele rînduri : ,,Prego il signore colonello Pisoschi 
e lo scongiuro di farmi un gran favore di dipo.rre que.sto 
buche di fiore co il presente bilietto sulla tomba del 
defonto mio caro amico Constantino Negri, .come -sacro 
sovvenire da parte di sua amica Giuseppina. Firenze, 
22 mairzo 1877". 2 

Acest document dovedeşte că ei s-au mai interesat 
unul de altul în decursul anilor, căci altfei cum ar fi 
putut să afle Giuseppina, la Florenţa, de moartea lui 
Negri, în Moldova, după patruzeci de ani de la idila lor? 

1 Biblioteca Academiei Republicii Socialiste România, Cores

pondenţa C. Negri - I. Ghica. Mss. inv. 82812-82885 (Scrisoarea 
din 2 aprilie 1847.) 

2 „Rog pe domnul colonel Pisoschi să-mi facă o mare favoare 
şt să' depună acest buchet de flori împreună cu prezentul bilet 
pe mormîntul defunctului şi scumpului meu prieten Constantin 
Negri, în semn de sacră amintire din partea prietenei lui Giusep
pina. Florenţa, 22 martie 1877". Textul acestui bilet, copiat de 
Alecsand.ri, se găseşte. printre manuscrisele poetului de la Biblio
teca Academiei Republicii Socialiste România, ms. 2253, f. 23. 
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Totodată el arată că sentimentul de dragoste ce i-a legat 
cîndva, nu s-a stins niciodată în inimile lor. 

Atît e tot ce se ştie despre viaţa sentimentală a lui 
Costache Negri. In afară de romanul trăit în tinereţe la 
Florenţa, el n-a mai avut preocupări de această natură. 
Sau dacă a avut, singura lui iubire de mai tîrziu a fost 
aceeaşi ca şi a lui Bălcescu - România.

* 

In urma deznodămîntului de la Civitavecchia, Negri 
porni împreună cu Alecsandri şi Docan spre ţară, pe la 
Veneţia. Dar călătoria, atît de plăcută mai înainte, avea 
să fie acum umbrită de un neajuns inerent în asemenea 
împrejurări, mai ales cînd protagoniştii sînt trei tineri 
dornici de a vedea cît mai multe: la Veneţia constatară 
că pungile li se goli:seră şi luară măsuri de prevedere, 
numărînd fiecare bănuţ - însă · prea tîrziu ! Trecură 
repede cu vaporul la Triest, unde fură nevoiţi să-şi între
rupă voiajul, în aşteptarea unor subsidii ce întîrziau să 
sosească de acasă. De aici, Negri îi saria la 15 august 1839, 
lui Ion Ghica o Jungă şi frumoasă scrisoare despre călă
toria lor în Italia şi cele văzute acolo. 1 La Tiriest, grupul 
se împărţi în două : Alecsandri şi Docan rămaseră 23 de 
zile în acest oraş, în timp ce Negri plecă singur mai 
departe la Viena, de unde le-a trimis apoi celorlalţi doi 
banii necesari pentru· continuarea drumului. 

In citadela vieneză, Neg,ri îi găzdui la hotelul Goldenen
Lamm (Mielul de aur); unde se afla instalat. Aici, ei 
făcură cunoştinţă cu_ alţi. tineri rom_âni aflaţi la studii în 
Viena, printr� care şi fraţii Alexandru şi Eudoxiu Hur
muzachi, din Bucovina, legînd cu dînşii prietenii ce se 
vor dovedi rodnice mai .tî;rziu. După citeva zi.J.� petrecute 
la Viena, cei trei prieteni h�ară .. calea Moldovei, cu vapo
rul, pe Dllll1ăre, pînă' la· Galaţi. Au ajuns în ţară în de
cembrie 1839, înai!Ilte de Crăciun, după opţ luni d_e la 
plecarea din Paris. 

1 Biblioteca Academiei Republicii Socialiste România, Cores

pondenţa C. Negri - I. Ghica. Ms. cit. 
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Cu acestea, perioada cea mai romantică a tinereţii lui 
Negri se încheia într-o apoteoză de amintiri şi impresii 
ce nu se vor şterge niciodată din sufletul lui. ,,Observă, 
în treacăt, cît de vii sînt încă amintirile mele în legătură 
cu toate acestea", îi scria el în 1861 lui Alecsandri 1, 
zugrăvindu-i cu o prospeţime ce se păstrase nealterată 
în memoria lui de-a lungul anilor, momente şi privelişti 
cunoscute şi trăite •surb cerul Italiei, de care-l legau atîtea 
fire sufleteşti, dar unde nu se va mai abate de aici încolo 
decît ca un simplu trecător. 

Acum, întors în Moldova anului 1840, în faţa lui se 
deschideau alte perspective, pline de răspunderi şi de 
lupte, în care se va afirma cu toată fervoarea tinereţii şi 
cu toată autoritatea personalităţii lui pe deplin formată. 

1 Biblioteca Academiei Republicii Socialiste România, ms. 2254,

f. 164.

www.ziuaconstanta.ro



Capitolul IV 

CONTRASTE. CONFLICTE. ,,IDILERII" 

1 

Anul 1840 ,este momentul cînd îşi fac apariţia în Iaşi ti
nerii întorşi de la studii din diferite ţări străine. Revenirea 
lo,r în patrie ,constituia un eventment şi în acelaşi timp un 
reviriment în mij1ocul unei ,societăţi cu mernbalitate înapo
iată şi ,cu deprinderi învechite ,ce-i întîmpina ,cu rezervă şi 
teamă, deoarece sosirea lor neaşteptată tulbura cursul 
existenţei salie de pină atunci. Rînd pe rînd, .saloanele ie
şene primeau în sînul lor oameni cu fizionomii şi cu prin
cipii noi, a căror compOI'tare părea de-a dreptul ,insolită. 
Kogălniceanu, fraţii Alecsandri, Rolla, Rallet, fraţii Ro
setteşti, fraţii Cucirnreanu, Alecu Russo, Alexandru Cuza, 
Docan, Pisoschi şi alţii, ca şi cum se vorbiseră parcă, se 
reîntîlneau dintr-o dată •într-un Laşi pe care-l răvăşeau 
cu infăţişărHe, 1deile, cunoştinţele şi puterea lor de discer
nămînt d,pătate în .timpul dt lipsiseră din ţară. Plecaseră 
de aici nişte copii şi se întorceau .acum bărbaţi în toată 
puterea cuv:întului, pregătiţi .să dezlănţuie un adevărat 
război într,e vechiul şi noul ce ,se înfruntau sub ochii lo,r 
înrtr-un mod destul de pronunţat. 

laşul era atunci un oraş unde ,contraistele de ordin ur
banistic se întrnceau ,cu acelea din ,spiritele oamenilor. Îll'l
tinsă pe cele şapte coline năpădite de verdeaţă şi înşkuite 
de-a lungul Bahluiului, •oa,pitala moldoveană îşi grava pe 
pînza sinilie ,a cerului profilul de aşe�are patriarhală sur
prinsă intre două lumi fundamental deosebite. La extre
mitatea dinspre miazăzi se înălţa cupola mînăsttrii Galata, 
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al ·cărei nume trebuia să amintească o faimoasă mahala 
din Stambul, iar spre pairtea de miazănoapte se zăirea clă
direa cu faţade drepte, in stil franţuzesc, a proaspetei 
Academii Mihăiiene, prin caire adia curentul cel nou venit 
din depărtata Europă. Intre acestea, se afla oraşul propriu
zis, cu acoperişuri joase de tablă albă ,ce ,luceau strident în 
razele soai:relui şi cu nenumăTatele tunle de biserici, rectan
gulare sau rotunde, ce străpung,eau văzduhul cu vîrfurile 
lor ascuţite. Uliţele erau ticsite de dughene înghesuite şi 
mărun'te, ca îm.tr-un baza,r oriental, da,r casele, întoarse cu 
spate1e la stradă, începeau să-şi arate faţa către lume, 
dărîmînd zidurile de piatră din jurul lor, pe ··care le mlo
cuiau .cu grilajuri de fier, şi arbrnrînd balcoane şi ferestre 
largi, descMse ,spre lumină, în locul sacnasiurilor şi cer
daicurilor sumbre de factură levantină. Aceste transfor
măTi în înfăţişarea oraşului ,indicau primele ,semne de
înnoire că,tre care năzuiau oamenii. 

· · 

Tinerii ab'.iia întorşi din occident făceau ,oa asemenea 
năzuinţe ,să capete un impuls şi mai mar.e. fireşte, societa
tea ieşeană îi considera pe aceşti tineri oa „tl'•evoluţionairi", 
în primUJl II'înd pentru moda vestimentară introdusă de ei, 
cu jiletci de catifea roşie sau vişinie, cu pantaloni strîmţi 
bine triaşi pe picior, cu cravate bătătoare la ochi, cu pă
.lării de fotru ,cafenii, cu fu-izuri mode:rine, şi mai ales fără 
tradiţiona1e1e bă,rbi ce exprimau principala nortă distinc
tivă. a dnului boieresc local. In asemenea înfăţişări, ei pă
ireau „nişte arătălri stranii" printre boierii cu giub.ele şi 
cealmale, cu ianterie şi işlicuri ·ce ilustrau, ,în exterior, 
obstinaţia cr:-etrogradă din interior. Neputî.nd să le ţină 
piept, şi cu atît mai puţin să le ignOII'eze prez,enţa, bătrînii 
încercau să-i denigreze pe tinerii indezirabili, invectivînd 
în f.el şi ,chip concepţiile şi comportările 1or, ce contrastau 
violent cu vechile tabieturi ale feudalismului autohton. 
Astfel, intriganţii din saloane sau chiar reprezentanţi a:i 
cercurilor oficiale îi numeau şi îi împărţeau pe noii-veniţi 
în bonjurişti şi iÎn duelgii, cu soopul de a produce dezagre
garea unităţii de veder,i a generaţiei tinere. In sînul acestei 
generaţii existau, într-adevăr, la început, unele mici di
sensiuni, drupă felul cum membrii ei voiau să impună în 
societatea ieşeană ideile şi obiceiurile adoptate în ţările 
unde urmaseră studiile - în Franţa sau în Germania. 
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Dar aceste discordanţe, mai degrabă temperamentale decît 
princi;pi:ale, se ,canalizau mai mult pe un plan de ordin 
sportiv, soldîndu-se de regulă prin dueluri ce se desfăşu
rau, cu o anumi:tă bravadă, chiar sub ochii agiei şi care 
po,rneau dim simpla plăcere de a practica duelul, ca o re
miniscenţă a iantlor, apropiaţi încă, ai studenţiei şi ca un 
privilegiu aJ. tinereţii. 

Totuşi, însufleţiţi de importanţa misiunii istorice ce le 
revenea, conştienţi pe de altă pairte de solidaritatea bătrî
ni1or în apărarea poziţiilOT .lor, tinerii căutară să înlăture 
micile deosebiri de vederi dintre ei şi să formeze un grup 
omogen spre a putea porni ,lupta pentru ,care erau pregătiţi 
şi oarr-e se ,anunţa deosebit de grea. Pentru aceasta aveau 
nevoie de un ,conducător, spre a suda şi mai mult coeziu
nea din rîndurile lor. Alegerea în acest sens a •căzut asupra 
lui Negri. Poaite faptul că era mai în viir.stă decît ceilalţi 
- între ei era UIIl decalaj de cinci pînă ,la nouă ani - dis
punînd pe deasupra de un temperament mai •ponderat şi
mai ireflexiv, făcuse din el, atunci, un fel de şef al acestei
generaţii. Era înzestrat cu toate însuşi.ri.le mocale ce-i con
fereau de la bun început o astfel de aureolă. Bucurîndu-se
de un fizic impunător şi emanînd din întreaga-i fiinţă un
echilibru armonios, el stimula în jurul său o atmosferă de
prietenie şi optimism, şi totodată de încredere şi :respec't.
Paralel cu acestea, Negri ştia foarte bine ce tr,ebuie să facă
în viaţă şi punea totdeauna o teniadrtate de fier în susţi
nerea ideilor sale, urmînd în fiecare împrejurare calea
unei moderaţii născută din înţelegerea perfectă a im
perativelor momentuilui, fă!ră să încurajeze totuşi liinia de
mijloc ce duce adesea Ja neutralinarea marilor acţiuni.

In virtutea aoestor calităţi personale, Negri exercită 
o înrîurire binefăcătoare asupra prietenilo:r săi, într-un
moment cînd întărirea comunităţii de aspiraţii ·şi idealuri
reclama prezenţa unui spirit ·coordonator. El a avut, :înce
pînd din 1840, ,şi încă mulţi ani după aceea, un astfel de
rol şi un astfel de prestigiu. Referindu-se la atmosfe:r,a
amintită mai sus, di:n pr,ima perioadă a activităţii lor, Va
sile Alecsandri îi atri:buia tocmai acest irol şi acest meri't 
esenţial, atunci cînd spunea: ,,Costache Negri, iubit de 
toţi pentru înţelepciunea sa dreaptă, pentru blîndeţea şi 
nobleţea caracterului -său, fu recunoscut ca decanul tine-
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rimii şi chemat de atunci pînă astăzi cu denumi,rea de 
Moş Costache sau cu aceea ,mult mai ca,racteristică de 
Uncheşul" 1

. 

Calificaitivul de „decan", .ca şi epitelele „Moş Costache" 
sau „Uncheşul", acordate lrui Negri în plină tinereţe, nu se 
limitează aici numai la o noţiune de vî:rs,tă. In ju,r.ul vîrstei 
de 30 de ani, dnd începuse să i ise •spună „Uncheşul", 
Negri nu avea nici pe departe aspectul unui om bătrîn. 
Dimpotrivă, un portret de prin 1842 2

, ni-l prezintă sub 
chipul unui tînăr imberb, frumos şi elegant, cu o juvenilă 
zbuirdălnicie în toată figura lui, amintind de un Byron sau 
de un Victor Hugo din perioada 1830. Asemănarea a-oeasta 
ne îndreptăţeşte, o dată mai mult, să credem că 1apelativele 
,,Uncheşul" sau „Moş Costache" nu pot fi decit eohiva
lenţJe _moldoveneşti ale· franţuzescului „pere" (tată, moş, 
aici în înţeles de şef de grup, de şcoală literară) prin care 
romanticii francezi desemnau în decada dintre 1830-1840 
pe capii generaţiei lor : pere Hugo, pere Delacroix, pere 
Berlioz. Fr,ecv,enţa acestei ,expresii n-a putu't l!'ămîne neu
zitată de tinerii moldoveni -ce-şi făcuseră studiile în Frnnţa 
tocmai în perioada de triumf a romantismului şi, desigur, 
ca o reminisoenţă pariziană, ei au introdus-o în Moldova 
î.11 1840, oînd, nu întîmplător, i-au .conferit-o 1ui Negri. 
Dimitrie Bolintineanu confirma acest lucru cînd îl numea 
pe Negri „capul şi idolul unei generaţii nobile oare luase 
iniţiativa în ideile de reform,e" 3, dind a înţelege -că Negri 
fusese -considerat ca şeful acestei generaţii. Iar cind, şi mai 
tî:rziu, . Iancu Alecsandri, în articolul necrolog despre 
Negri, îl caraderiza „ac.ea comoară neistovită de simţiri 
înalte şi de fapte generoase, care ,l-a pus în capul genera
ţiei noastre" 4, dădea, în'trr-un chip şi mai di,rect, cheia 
pentru a înţelege de unde proveneau şi ce semnificaţie 
aveau denumirile de „Moş" ·şi „Uncheş", intirate în istoria 

1 V. Alecsandri, Nicolae Bălcescu în Moldova, Convorbiri li

terare, 1876, nr. 4. 
2 Reprodus în G. Oprescu : Grafica românească în secolul al 

XIX-lea, Bucureşti, 1942, vol. I, planşa XXVII. 
3 Dimitrie Bolintineanu, Viaţa lui Cuza, Bucureşti, 1869, p. 21.
4 Iancu Alecsandri, La moartea lui Costachi Negri, Timpul 

din 2 octombrie 1876. 
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noastră literară, prin care îl agra1au toţi pe Costache 
Negri în epoca de avînt ,a juneţii lor. 

Dar Negri nu aV1ea prezumţia unui conducător propriu
zis, după cum nu rîvnea nici situaţii sau titluri răsună
toare. Intors în �ară, el nu obţinu nici o funcţiune publică, 
pe de o parte fiindcă nu iSoHcită aşa ,ceva - şi sîntem ispi
tiţi a crede că n-o făcea din dorinţa de a-şi păstra inde
pendenţa f.aţă de un Tegim ·spoliator şi ,corupt - pe de ia.ltă 
parte, fiindcă aparţinea unei familii condusă de bătrînul 
Conachi, vechiul rival .al lui Mihail StmZJa şi nu străin de 
unele ,conspinaţii îm,,po.triv,a domnitorului, ceea ce arunca 
şi asupria tînă:rului •suspiciunea fa.otorului ,conducător. De 
a,1,tfel, nk-i Negri nu-l privea cu ochi buni pe acest Sturza, 
ale cărui tendinţe spre despotism deveneau tot mai evi
dente, stîrnind dezaprobarea, mai întîi tacită, ,apoi din 
ce în oe mai făţişă, a generaţiei 'tinere. -Ceva mai mult, 
Negri se bucura de multă ,populaTitate în rîrndul opoziţiei 
lui Mihail Sturza. El participa Ja diverse adunări conspi
rative, unde ,era totdeauna aşteptat, şi numele lui era 
pomenit în a-s'tfel de ocazii chiar atunci dnd în locul său 
venea altă ipernoană 1, lucru ce denotă ,autoritatea pe ca-re 
şi-o cîştigase in cercurile ostile domnitorului. 

De fapt, el nid nu stăteia. pl'ea mult lia Iaşi, ci îşi pe
trecea partea cea mai mare a timpuJui la moşia sa Mîn
jioo, ,regăsind aici un mediu şi o atmosferă pe care le pre
fera celor din salo,anele din capitală ,preocupate să fie 
mereu în graţia domnitorului. La M'Lnjina era vizita,t de
seori de prietenii lui, şi ,acolo discutau în voie problemele 
ce-i frămîntau şi puteau face planuri pentru acţiru.in:ule ce 
trebui.iau iniţiate. Aşa, bunăoară, 1a puţin timp după ve
niTea lor în ţară, Alecsandri face prima sa vizită la Mîn
jina, prin februari,e-mar,tie 1840, :unde Negri .îl găzdui ca 
pe un oaspete drag. In această împrejut"!aire, poetul cu
noaşte pe surorile lui Negri, Oatinca, Eugen:ua şi E,lena, 
care-i lăsară o foante fu-umoasă impresie şi de care va 
rămîne :profund ataşat. Mai ales Elena, nu deosebit de 
frumoasă, dar înzestrată cu mult farmec per,sonal, ,cu o 
sensibilitate ,surprinzătoare şi -cu mare dragoste pentru 

1 Cf. Gh. Ungureanu, Frămîntări social-politice premergă

toare mişcării revoluţionare din 1848, Studii, 1958, nr. 3. 
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literatură, îl subjugă pe poet din primele dipe, inspirîn
du-i cele dintîi v.ersuri închinate ei. Alecsa:ndri se simţi 
încă de pe atunci atras ele so.na prietenului ,său, însă oum 
aceasta eiI'a ,căsăitori;tă, se ,a,bţinu să dea •cum :pornirilor lui 
sufleteşti, ,oe vor r.eizbucni cu o forţă năvalnică · peste 
cîţiva ani, după ce Elena \Se va despărţi de Vî1I1I1av-Liteanu. 

In cursul acestei prime vizite a J.ui Alecsandri la Mîn
jina, Negri discută :cu el multe din ,problemele ce-i fră-. 
mîntau pe amîndoi. La Laşi, Kogălniceanu tocmai scosese 
primul număr ,al Daciei literare, al •cărei program ideologic 
îl fixaseră cu foţii mai î,nainte şi pentru a ,cărei ,apariţie 
Negri .îşi oferise obolul său bănesc. Negri era entuziasmat 
de programul şi de titlul :revistei ·oe e:xcprimau o idee 
scumpă lui, ace.ea de unÎltate spirituală a tuturor români
lor, ·ca uh preambul al iuinităţii lor politice. 

Nu încape îndoială că Neg,ri, care pleda cu însufleţire 
pentru o literatură scrisă :în limba iromână şi inspirată din 
viaţa poporului, l-a oonvins atunci pe Alecsandri să dea 
un exemplu în această priv.inţă, determinîmdu-1 să com
pună prima sa nuvelă în româneşte (pînă atunci poetul 
scrisese versuri :în franţuzeşte), şi nu rntîmplător această 
nuvelă ,a fost Buchetiera de la Florenţa, ,publicată în nu
mărul trei, pe mai-iunie, :al Daciei literare. Ideea nuvelei 
s-a nă,scut fără nici o îndoială din convorbirile lor de ,la
Mînj.ina, din depănarea amiintirilor proaspete, şi faptul că
bucata - scr1să imediat după plecarea poetului din oosa
prietenului său - .cuprindea elemente legate de un episod
r,eal din viaţa lui Negri, nu face decît să întărească presu
punerea .că el n-a fost străin de .geneza lucrării.

Acestea şi multe altele erau preocupările şi roadele dis
cuţiilor celor ce se .întîlneau, încă de ,pe atU111.ci1 ia 
Mînjina. 

2 

Primăvara şi vara anului 1840, Negri le petrecu, aşa
dar, mai mult la ţară. Insoţit de vechiul „paj" al copilăriei 
lui, negrul Ali, el fă:cu !În acel an şi citev,a excursii prin 
Moldova, împreună cu Alecsandri, cu Alecu Russo şi aiJ.ţii, 
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privind îndeaproape viaţa şi necazurile poporului, spre 
care îşi apleca totdeauna urechea cu înţelegere şi compa
siune, in'tocmai ca ,şi ·ceilalţi prieteni ai lui. Din această 
vreme datează primele sale poezii scrise în ritmul cîntece
lor şi domelor hatduceşti, purtî,nd nota energică de protest 
social caractertstică .producţiilor poporane ,şi exprimînd 
ura împotriva ,slujitocilor ;regimului care împilau şi jec
măneau poporul - ca, de pildă, 'În acest Cîntec haiducesc :

Măi băiete, măi voinice, 
N-a rămas alta pe-aice,

Decît să-ncarci ghintul bine ;

Şi-apoi la drumuri te-aţine,
Ca să vezi : cine mai vine ?

Căci făină nu mai ai, 
Nici galbeni poţi să mai dai 
La cel bir din ist pămînt. 

Trăsni-i-ar Domnul sfînt 
Sub ţărîna de mormînt ! 

Alteori aluzia 1a domnitorul ţării, faimos prin lăcomia 
şi setea lui de îmbogăţire, este directă, frustă, ca in ur
mătoarea strofă din Doină haiducească :

Vine sfertul, vine birul, 
Işi umple domnul chimirul -

Iar românul necăjeşte, 
Varsă sînge şi plăteşte. 

Costache Negri nu făcea operă de culegător de folclor ; 
el observa şi strîngea Îlil sufletul lui durerea ţărănimii 
care, în disperare de cauză, apuca drumul codrului spre 
a scăpa de torturile pentru neplata birului; apoi dădea 
glas acestei dU!I'eri în versuri de o vigoare şi un timbru 
ce atim.geau adesea UJn ,accent sediţios. Bineînţeles -că ase
menea versuri nu puteau fi publioate sub regimul de 
aspră cenzură al ,lui Sturza, dar ele ,erau citite în cercuri 
restrî'l'l!se şi constituiau exemple şi imbolduri date şi altora 
pentru demascarea situaţiei din ţarji. 
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Pe lîngă cele ce vedea Îln drumurile lui prin Moldova, 
Negri •avea şi alte motiv,e să acuze guvernarea lui Stuo:-za : 
familia lui era urmărită ea însăşi, în mod sistematic, de 
persecuţiile domnitorului. Această prigoană av·ea isă iasă, 
o dată mai mult, :la iveală ,cu prilejul unui inctdent de
ordin matrimonial. Sora mai mică ,a lui Negri, Zulnia, se
căsătorise de curînd cu o rudă mai îndepărtată a lui Mihail
Sturza; căsătoria nu duo:-ă însă, di:n cauză ,că ginerele „de
neam domnesc" îşi iz.g01I1i pur şi simplu soţia din casă,
fiindcă ea nu-i [ingăduia purtările imorale şi ,patima de car
tofor. F,a.ptul produsese o ,adevărată dramă în familia Jui
Negri. Costache Conachi, apologet inverşunat al morali
tăţii, făcu toate demersurile pentru ,a înlătum „aprobul"
suf.erit de „fiastrn" lui, determi!nindu-1 pe mitropolitul Ve.:.
niamin Costache, văr cu ·el, să facă uz de autoritatea sa
spre ,a-l ,sili pe ginere să repare l'uşinea a,ceasta, dar gine
rele, bazîndu-se pe protecţia de sus, nu 1se sinohisi de in
tervenţia înaltului prelat. Conachi se adresă atunci dom
nitoirului în persoană, ca supremă instanţă, ;cerîndu-i să
ia măsuri pentru ca vinovatul „să nu-şi fu.că de cap"_.
Stuo:-za însă, nu :numai că .nu luă în seamă cererea lui Co
nachi, dar spre a-şi pune .ruda la adăpost, îi eliberă numai
decît un paşaport, făcîndu-1 plecat peste hotare. Conachi,
în culmea indignării, apelă în cele din urmă la consulul
rus din Iaşi, ,căruia îi expuse toată situaţia intr--0 plîng;ere
plină de îndurerare şi r-evoltă împotriva duşmănirii făţişe
a domnitorului. Dar consulul nu a intervenit la timp şi
i.incidenitul a tărăgănat mai mulţi ani, pînă în 1845, cînd
ginerele impostor a fost obligat, Ia cererea familiei Negre,
să înzestreze cu 1 500 de galbeni, drept recompensă mornlă

. şi materială, douăzeci de fete sărace, la căsătoria lor.1 

Episodul -scoate în evidenţă :natura raporturilor dintre 
familia lui Negri şi domnitorul Mihail Sturza, care, în ani
mozitatea lui faţă de Conachi, tatăl vi'treg, mergea pînă la 

1 N. Iorga, care a relevat episodul de mai sus în Calendarul

românesc pe 1917, face o confuzie atunci cînd afirmă că Zulnia 

s-a călugărit după aceea, devenind „isteaţa maica Zulnia Negri

de la Agapia". Călugăriţă a fost sora ei, Eugenia, iar Zulnia s-a

recăsătorit cu .Vasile Sturza, viitorul caimacam din 1858, a cărui

familie nu are nici o legătură cu aceea a lui Mihail Sturza.
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tot felul de şicane şi mizerii. în mod firesc, aversiunea lui 
Negri însuşi faţă de domnitor nu putea decît să se ac
·centueze.

Această avensiuine căpătă în curînd un caracter ge
neral în r.îndUJrile tinerilor animaţi de idei noi. La 23 
august 1840, Sturza interzise, drupă al :treilea număr, Dacia 
literară, pe motivul că „s-au abătut în defăimări ,şi pri
hăni:Pi jicnitoare 1buinelor rînduieli pe carie ,se reazimă so
cietatea". Neg,r.i, la fel oa şi ceilalţi prieteni ai lui, fu 
foarte afectat de ·această măsură abuzivă. El se hotărî 
atunci să plece din nou din ţară, sub pretextul că se duce 
să..:.c;,i continue ,studiile în străinătate. Era, 'Într-adevăr, un 
pretext, căci, ,ÎJn real1taite, nu pentru studii se ducea; că
li.Hori-a ii ofer.ea prilejul să ,ia ·contact cu studenţii români, 
îndeosebi d:i!n Munteni,a, ce se aif.lau la Paris sau în Ger
mania şi care desfăşurau o activitate susţinută pe linia 
revendicărilor naţionale şi sociale. O legătură ,cu ei în 
vederea unei acţiuni comune cu a celor din Moldova era 
absolut necesară. 6.pre sfî:r.şitul verii lui 1840, Conachi, 
care nu se Jăsase de obiceiul de -a-i controla mişcă_rile, 
primeşte din partea lui Zenobie Pop o înştiinţare cum că 
Negri a trecut prin Viena spre Paris, dar că „de vreme 
ce cursul academtcesc începe la Baris în noiembrie, au 
hotă!rlt să .treacă la Lipsea şi Berlin, a vedea academiile 
Ghermaniei, -apoi .să meargă la Paris". 1 

Itinerarul trăda tocmai dorinţa de a se întîlni cu stu
denţii români din diferite centre univensitare. In aceea.şi 
toamnă el se afla 1a Paris, de unde îi trimitea lui Conachi 
un daguerotip (invenţie recentă), o lunetă de cîmp, 1trei 
volume de caricaturi politice, şase gravuri înfăţişind ima
gini des,pr,e ,sitwaţia din ţările Europei orientale şi un 
exemplar dtn g,azeta satirică Le Charivari, în care dese
natorii de seamă -ai Vl!'emii, .î,n frunte cu Daumier, pro
movau spiritul revoluţionar ce va zgudui din :nou Firanţa 
în al cincilea deceniu al veacului. 

Studenţimea română din Pa:ris organiză, în iarna lui 
1840, o mare :întrunire cu caracter politic, la care Negri 
a fost invitat în mod Special, spre -a participa la dezba
teri. .Acestea gravitau î,n jurul problemei naţionale şi în-

1 Arhivele de Stat din _Iaşi, ms. pachet Negri.
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· deosebi în jurul chestiunii ţărăneşti, invocîndu-se cu pre
căder.e urgenta •şi ·imperioasa dezrobire a ţăr,anilor din
lanţuri1e iobăgiei, ,a,le pontului şi aLe dăcii. Negri ţinu la
acea adunare o cuvîntare ce ,se buoură de un 1arg ecou,
pr.oc1amînd ,cu fermita,tea lui oaraoteristică necesitatea
împroprietăriTii ţăranilor din Moldova şi Valahia, ca o
,,reformă de care atîrmă însuşi viitorul neamului româ
nesc". Era o luare de aititudine categorică şi în acelaşi
timp un punct de plecare pe linia apărării unei probleme
pe care o va :susţine cu tări:e mulţi ani de aici încolo,
pînă la traducerea ei în fapt.

Da:r această nouă ·călătorie a sa în Apus avea şi unele
implioaţii de ordin familial. Cu puţin -î,n,ainte de plecarea
lui Costache, se dusese la Paris, în vara lui 1840, sora lui
mai mare, Catinca, împreună ,cu fiioa ei Smărăndiţa. Ca
tinca făcea ,acest voi.iaj cu scopul de a ,se depărta de soţul
ei, Vasile Roset, ,cu care nu se înţelegea de :mai· multă
vreme ,şi de care ,a,r fi vrut să se despartă. Se spera totuşi
într-o împăcare, şi o ,anumită perioadă de separaTe era
considerată ca putînd readuce armonia in căsnicie. (Di
vorţul s-a pronunţat, totuşi, mai tîrziu, în 1850.) Costache
o reîntîlni pe sora lui la Paris şi stătu ·tot timpul alături
de ea, ajutînd-o să suporte cu mai multă uşurinţă această
depărtare forituită de ·casa şi de rosturile ei. Tot acolo se
mai afla şi vărul lor, Ioniţă Neg.rea, tînăr de 22 de ani,
student la medicină, dar suferind de o boală de piept oe
necesita îngriijiri, şi Negri se simţea dator să se ocupe
de el. Ta·tăl lui Ioniţă, Mihalache Negrea, murise cu dţiva
ani în urmă, lăsînd o văduvă cu patru copii (un băiat şi
'trei fete, dintre ·Ca•re - numai una se căsătorise pînă acum),
astfel că Negri î-şi asumă obligaţia morală de a da, atunci
cînd era nevoie, o mînă de ajutor şi mătuşii sale. Acum
Catinca şi Costache, aflîndu-se -la Paris, se ingrijeau în
deaproape de vărul I.or. Ii aduseseră veşti <lin ţară, îi
ţineau companie şi-i pregătiră întoarcerea aoasă, după
terminarea studiilor, ,care se pare ,că au fost încununate
de succes, deoarece Costache îi ·comunica, într-o ,scrisoare, 
mătuşii de la 'Botoşami că Ioniţă „face cea mai mare ,cinste 
familiei lui", căci drupă încheierea studiilor ,,•a căpătat o 
diplomă de 1a stăpînirea franţuzească". Aran}aseră ca 
drumul spre ţară să-l facă împreună, in .primăvara lui 1841. 
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N-'au pleoat inisă împreună din Paris, fiindcă Negri şi. 
Catinca :proiectară o ,călătorie în Italia, unde aveau să se 
întîlnească şi cu celelalte două ,surori, Elena şi Zulnia, ,ce 
vener.u în întimpinarea lo:r, din ţară. Este probabil că 
această ,călătorie să fi fost provocată de dorinţa famHiei 
de a o consola pe Zulnia, după nefericita ei exp_erienţă 
din pvima căsătorie, dar mai sigur e ,că Negri dorea să 
realizeze o î:ntîlnire a surorilor sale ou Giuseppina, pentru 
oa împreună cu acestea, să stabilească starea civilă a 
micuţei Josefina, pe ca-re Negri o va integra în familia sa, 
ca pe o fiică legitimă. 

Această călătorie a lor s-a desfăşurat prin aprilie
mai 1841. La 11 mai, Ioniţă Negrea îi scria mamei lui, 
din Paris, că se „încarcă pe corabie cu vapor" pe Medi
terana şi că .se duce la Livorino, unde nădăjduieş,te să-l 
găsească pe „vărul Costache". Acesta il aştepta, într-ade
văr, aşa cum se înţeleseseră, la debarcare, apoi au pornit 
împ:reună .spre Veneţia, unde Negri le lăsase pe surorile 
lui să facă „feredei de mare". O săptămină mai tîrziu, 
la 18 mai, Negri îi -trimitea din Veneţia o scrisoare mă
tuşii lui, vestind-o că Ioniţă se află împreună cu ei şi că 
nu vor mai zăbovi aici decît vreo ,şapte zile, ,,ş-apoi cu 
toţii 1ne întoarcem la Moldova". Plecarea spre ţară a fost 
cam precipitată din cauza agravării bolii lui Ioniţă. Acesta 
îi scrisese ,mamei lui, la plecarea din Paris, că are de gînd 
să întîrzie dtăva vreme ·în Italia, dar ,acum Negri o ,anunţa 
pe bătrînă ,că „s-au schimbat planUJrile", deoarece „pe 
Ionică l-au lovit dorul de acasă". El nu pomenea însă 
nimic de boala băiatului, •spre a n-o alarma pe mamă. 

Pe 1a sfir,şiitul lui mai au părăsit Veneţia, îndreptî.n
du-se .spre Viena, unde s-au întîlnit cu Vasile Alecsandri, 
petrecind împreună cîteva zile, apoi au pornit mai de
parte, pe Dunăre. ,Dar din prţcină că pe drum vărul lor 
se simţea tot mai rău, n-au mai mers pînă la Galaţi, ci 
au debarcat la Giurgiu şi s-au dus la Bucureşti, pentru 
oa suferindul să fie văzut de Ludovic Steege, coleg de 
studii şi prieten ,cu Ioniţă, acum medic în Bucureşti. In 
a doua jumătate a lunii iunie au ajuns în sfîrşit acasă. 
Reînitîlnirea cu familia n-a fost însă veselă, deoarece bol
navul avea zilele numărate. La 30 august Ioniţă Negrea 
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îşi dădea obştescul sfîrşit 1
. Costache Negri vedea astfel 

aripa morţii abătîndu-,se încă o dată asupra familiei lui, 
dar suportă cu stoicism pierderea acestui unic văr, la care 
ţinea atît de mult şi în care îşi pusese atîtea speranţe. 

3 

Datoria şi plăcerea de a se îngriji de fiica sa, Josefina, 
lăsată la Viena :în mîini bune, îl obliga să facă din cînd 
în cînd noi călător.ii peste hotare, dar nu mai departe de 
capita.la habsburgică, în calitate de părinte. In cursul 
anilor 1842 şi 1843, Negri s-a dus, de ·bună seamă, de mai 
multe ori să-şi vadă fiica, dar cea mai mare parte a tim
pului şi-o .petrecea în ţară, încheind -acum definitiv 1Seria 
deplasărilor efectuate sub pretextul, ce nu mai putea fi 
invocat, al „studiilor". Fapt e că din 1843 pînă în 1846 
el 111-a mai făcut călătorii lungi în străinătate. Suspectat 
ca unul ce avea multe relaţii peste hota:re şi stătuse ani 
în şir în Ital1a, unde spiritul revoluţionar mazzinian tre
cuse 11a acţiune de rmasă şi 011ice înfiltrare ia lui 1în Mol
dova era privită de ocîrmuire ca o mare primejdie, Negri 
se lovea de refuzul autorităţilor de a-i elibera paşapo:rt 
pentru depla,sări mai depărtate, �stfel că ·se vedea silit să 
renunţe la una din marile lui pasiuni, călătoriile. 

Dar aceşti ·ani au fost bogaţi în evenimente interne, 
accerrtuînd opoziţia dintre tineretul dornic de .reforme şi 
regimul lui Sturza. ,,Moş Costache" a fost în această pe
rioadă :în fruntea numeroşilor lui prieteni - Alecsandri, 
Kogălniceanu, Russo, Donici, Stamate, Rolla, Rallet, Cuza 
şi alţii, cărora li ,se alăturase şi munteanul Ion Ghica, 
venit pentru scurt timp J.a Iaşi ca prof,esor de matematici 
şi economie politică la Academia Mihăileană - partici
pînd activ la mişciarea literară, cu nete substraturi poli
tice, şi susţinind cu toată autoritatea numelui şi persona
lităţii lui acţiunile protestatar,e ]mp_otriva lui Sturza. Ast
fel de acţiuni erau bine co·ordonate şi cînd unul dintre 

1 Vezi: Mihail I. Kogălniceanu, op. cit., Arhiva românească,

IX, 1, 1939 şi X, 1945-1946. 
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membrii mai impetuoşi ai generaţiei - ca Mihail Kogăl
niceanu, de pildă - declanşa o atitudine, prin vor,bă sau 
prin scris, el exprima un punct de vedere al tuturor celor
lalţi, o parte a programului lor ideologic. 

Un ,eveniment la care Negri a c01ITtribuit îndeaproa:pe 
cu sfaturile, cu fondurile 1şi ,colaborarea sa a fost apariţia 
revistei :săptămînale Propăşirea, plănui<tă încă din cursul 
anului 1843 şi al cărei -prim număr ieşea de sub teasc 
la 2 ianu,ariie 1844. Era a doua încer,care a tineretui1ui de 
a pune ÎIIl.. cir,culaţie - după interzicerea Daciei literare 
- o publicaţie menită să concretizeze programul ideo
logic al noii generaţii şi să formeze o opinie publică,
pr:a:ctic inexistentă pînă atunci in Moldova, a cărei nece
sitate Negri o invocase, după cum se ştie, cu aproape zece
ani în urmă, în ,convorbirile cu Sai:nt-Marc Girardin. Dar
chtar de la primul ei număr, Propăşirea s�a lovit de
furcile caudi;ne 1ale ,cenzurii. Considerînd titlul acesta ca
fiind priea radical, guvernul a confiscat numărul tipărit,
şi după pertractări între redactorii revistei _:_ Kogăini
ceanu, Ion Ghica, Panait Balş, V. Alecsandri - ·şi cenzori,
s-a ajuins la un compromis, în sensul ,ca publicaţia să nu 
mai poarte titlul iniţial, ci să figureze numai ,cu subtitlul 
ei - Foaie ştiinţifică şi literară. Eliminarea titlului r,eal, 
care flutura pe buzele tuturor ca un stindard de luptă, 
n-a însemnat însă o retractare a spiritului progresist pe
care-l exiprtma el, iar apariţia revistei, ,chiar şi sub această
formă, ia fost totuşi o victorte pentru tineret.

Costache Neg.r.i era unul din principalii animatori ai 
grupului strîns în jurul Propăşirii. Revista continua pro
.gmmul Daciei literare, tinzînd să dev,ină o tr�bună a ce
lor mai de seamă scriitori ai vremii dim. toate provinciile 
româneşti, ca o afi!'ffiare a ideii de Unire, pe care o vor 
susţine toţi de aici încolo cu înfilăcărare şi tenacitate. Ală
turi de scriitorii moldov,eni, în paginiile Propăşirii cola
borau scr.iitori munteni ca Bălcescu, Grigor,e Alexandres
cu, Bolmtineanu, · Bolliac, chiar şi bătrînul Iancu Văcă
rescu, iar din Transilvania îşi trimiteau ,colaJborările An
drei Mureşanu ş.a. Toate articolele şi producţiile lor lite
rare, afimmnd cu tărie conştiinţa comunităţii spirituale 
naţionale, eriau pătrunse de un puternic caracter militant. 
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Propăşirea este singura publicaţie la oare Negri şi-a 
oferit din proprie iniţiativă colaborarea, ţinînd ca nu
mele lui să figureze aici, alături de ale celorlalţi. Toate 
c,elelalt� producţii Hteriare ale sale, publicate în timpul 
vieţii lui, au fost î.ncredinţate t1parului de alţii, deoarece 
el, deşi era profund conştient de necesitatea şi valoarea 
cuvm.tului scris într-o perioadă cînd se puneau bazele li
teraturii noastre moderne, nu avea veleitatea de a face 
carieră litera:ră, fie din moq,estie, fie dintr-un ex,ces de 
spirit autocritic, fie ,că, a:mncî:ndu-se în vîltoarea luptei 
pentru realizarea idealurilor naţionale cu o patimă aproa
pe exclusivă, n..,a mai avut răgazul de a se consacra crea
ţiei litemre. în literatură s-a mulţumit să fie un diletant, 
scriind mai mult ocazional, spre a !răspunde „comenzii 
sociale", a v�emii sale şi spTe a stimula pe alţii că·rora le 
arăta de obicei versurile proprii, fără intenţia de a fi pu
blicate. Cele mai multe poezii ale lui n..,au văzut lumina 
tiparului în timpul vieţii sale, rămînînd î:n caiete şi ma
nuscrise, iar puţinele publicate 1n timpul vieţii au apărut 
daflorită îndeosebi lui Vasile Alecsandl".i, care-i păstra 
poeziile în autograf şi avea o părere mai mult decît bună 
despr,e talentul lui N egJ:"i : ,,Amicul nostru este un adevă
rat poe't; lînsă niciodată el nu a voit să se încrează în ge
niul său poetic. Cu toate acestea bagajul său literar este 
izvoirît dintr-o inimă muLt simţitoare şi poartă sigiliul unui 
talent de întiiul ordiin", scria el odată. 1 Alecsandri nu 
exagera prea mult, căci raportate la nivelul majorităţii 
producţiilor lirice din timpul său, poeziile lui Negri nu 
sînt mai prejios de ale altor poeţi „profesionişti". 

El însă s-a considerat scriitor numai atît timp cît a 
colabo:riat la Propăşirea. Aici a publicat cele trei povestiri 
din ciclul Veneţia, apărute în numerele 2, 10 şi 19 ale 
revistei. Prin ,această colaborare voia să asigure, cu mo
desta Lui contribuţie scriitoricească, apariţia regulată a 
revistei, care avea nevoie de material, şi totodată să-i sus
ţină programul ideologic în lupta cu adversarii. Aşa se 
explică faptul ,că Negri s-a decis să publice în suplimentul 
extr.aordinar la numărul 8 al Propăşirii din 6 februarie 

1 Foaia Societăţii pentru literatura şi cultura română în Bu

covina, nr. 5, 1868. 
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1844, vernurile improvizate ca toast la banchetul dat la 
Iaşi cu prilejul dezrobirii ţiganilor de pe moşiile statului 

-şi aJ.e mănăstirilor. Poezia, intitulată Urare, era lipsită de
o valoare literară deosebită, dar prin ea stihuitorul îşi
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exprima bucuria faţă de acest ,act proclamat la 31 ianua
rie 1844 de Sturza, sub presiunea ideilor noi afirmate cu 
tărie de generaţia tînără. Cu toate că eliberarea robilor 
de pe moşiile boiereşti nu se punea încă în discuţie, eve-
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nimentul fu salutat de tinerime ca o izbîndă a' ideilor 
sale, şi o delegaţie compusă din Costache Negri, Kogălni
ceanu, Alecsandri, ·Rolla, Rallet şi P-etre Mavrogheni se 
prezentă numaidecît la domnitor, mai mult din obligaţie 
protocolară, spre „a-l felidta" pentru „maTea reformă". 
A urmat apoi banchetul organizat de redactorii Propăşirii, 
unde a fost invitat şi bulibaşa romilor din capitală. Alec
sandri a compus ,atunci poezia Dezrobirea ţiganilor, iar 
Negri Urarea amim.tită, ambele publi,c-ate în suplimentul 

· extraordinar al revistei. Dar Negri, neobosit apărător al
celor umHi şi obijduiţi, nu s-a mulţumit numai cu im
provizaţia cerută de moment, ci a mai soris încă o poezie
pe aceeaşi temă, intitulată semnificativ 31 ianuarie 1844
şi publicată abia peste vreo douăzeci de ani de Alecsandri.

Din păcate însă, entuziasmul grupului de la Propăşi
rea avea să ,se lovească în curînd de r,ecrudescenţa repre
saliilor guvernamentale. In toamna anului 1844, c-enzura
înăsprindu--se, revista a fost suprimată pe neaşteptate (la
29 octombrie), ia:r elanul şi coeziunea eelor din jurul ei
vor fi, pentru un moment, destrămate, dar nu zdrobite.
Persecuţiile nu s-au oprit la măsuri de -cenzurare a scri
sului, ci mergeau pînă la deportări şi închisori, cărora
aveau să le cadă victime Co-stache N egruzzi, Alecu Russo
şi chiar Mihail Kogălniceanu.

In aceste împr,ejurări vitrege, Costache Negri se re
trase şi de astă dată la MÎlnjina, spre a fi cît mai departe
de supravegherile oficiale. Dînd iluzia că duce aici o viaţă
paşnică şi că nu se ocupă decît cu treburile gospodăreşti,
el continua, de fapt, să desfăşoare o activitate largă în
spiritul ideilor generaţiei lui. faolat .într-o regiune depăr
tată de capitală, ce se presupunea că nu putea atrage prea
mulţi vizitatori, Neg,ri făcu din Mînjina locul unde, sub
diverse pretexte, se întîlneau ,adesea tineri din Moldova
şi din MUll1tenia spre ,a discuta principalele pr�bleme ale
programului lo:r de reforme politice şi sociale, printre care
Unirea Principatelor -şi -emanciparea ţărănimii se aflau
totdeauna pe primul plan.

Un oaspe nelipsit era, se înţelege, Vasile Alecsandri.
Fie în trecere, fie venind aici pentru mai multă vreme,
în perioada aceasta de urmăriri şi suspiciuni, poetul gă
sea to'tdeauna la Mînjina un refugiu şi o stimulare pentru
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creaţia sa Jiterară. La prietenia lui pentru Negri, ,,iubit 
şi dulce frate", cum i se adresa într-o poezie, se adaugă, 
începînd din primăvara lui 1845, o dragoste pasionată, 
generatoare ,de frumoase inspiraţii lirice, pentru Elena 
Negri, pe care o reîntî1ni acum, în luna martie, la Mîn
jina. Elena cuceri de data aceasta definitiv inima, dar mai 
ales imaginaţia lui Alecsandri, cu atît mai mult -ou cît 
dînsa era dezlegată de contractul matrimonial, căci divor
ţase în 1843. Intre ei se născu acea idilă romantică ce va 
lăsa urme adînci nu numai în viaţa poetului, dar şi în is
toria ,acestor ani plini de f.rămîntările şi înfrigurările 
luptelor prerevoluţionare, contriibuind la răspîndiirea fai
mei Mînjinei în cercuriJe scriitorilor din ,oele două pro
v-incii, oare priveau locul unde se desfăşura idila ca un 
binevenit prilej de întîlnire şi de întărire a unităţii lor 
de gîndire. 

Acest popas la Mtinjina, .în martie 1845, va fi conside
rat de Aleosaindri ca unul diin ,cele mai fericite momente 
ale vieţii lui. In cinstea sa, familia Negri, reunită aici 
prin prezenţa Catincăi, veni,tă de la Pribeşti, şi a Elenei, 
de 'la Blînzi, dădea serate de poezie şi muzică - toţi ai 
casei aveau aptitudini muzicale : Costache cînta la vioară, 
Catinca la ptan, Elena avea o fruTI?-oasă voce - iar poetul 
consemna într-una din poeziile scrise atunci şi acolo far
mecul acestor plăcute reuniuni : 

Era o noapte lină, o mult frumoasă noapte 

Ce revărsa în lume armonioase şoapte ... 

Dar mai presus de toate, prezenţa Elenei îmbăta su
fletul poetului cu vraja iubirii împlinite : ,,Căci ,s,teaua 
ferici:rii !în ochi-mi a -lucit ... Iubesc şi sin't iubit !" 1 

1 Din analiza mai aprofundată a materialelor referitoare la 

acest episod din viaţa lui Alecsandri, ţinînd seama şi de caracte

rul său fabulatoriu în dragoste, se ridică totuşi întrebarea dacă 

poetul a iubit-o cu adevărat pe Elena Negri, aşa cum reiese din 

multele lui mărturii, frizînd adesea o anumită înclinare către ex

hibiţionism şi mitomanie, sau dacă totul n-a fost decît o expe

rienţă ce urmărea în primul rînd efecte literare şi numai după 

aceea corespundea unui autentic impuls, sentimental. Sîntem mai 
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Costache Negri era în aceste întilniri nu numai un 
admirabil prieten, un încîntător amfitrion, dar şi un sti
mulator al poetului. In odăile conacului de la Mînjin,a sau 
în plimbăTile de la Blînzi, ca oaspeţi ai Elenei, cei doi 
prieteni seriau, fiecare ,în parte sau uneo,ri împreună, poe
zii pe care le !Citeau apoi Elenei, ca unei persoane înzes
trată cu mare receptiviltate la creaţia lirică şi a cărei opi
nie îi îmbărbăta să persevereze în tratarea temelor abor
date de ei. Aceste ,poezii aveau un caracter patriotk-'so
ciaiJ., sau erau inspirate din folclor, cu motiv,e luate din 
viaţa adevă:rată a poporului, în care se oglindeau, pe lîngă 
dragostea de natură, suferinţele,. revoltele, credinţele şi 
superstiţiile populaţiei ţărăneş.ti şi în care predomina cu 
precădere figura ha1ducului, ·ca un silmbol al luptei împo
tdva inechităţii sociale. Astfel de „poezii de colibă", cum 
&.au ,etichetate prin saloanele !ieşene, unde ajungeau ade
sea, erau cuiltivate cu predilecţie şi 'Î!n mod deliberat de 
cei doi poeţi de la Mînjina, ca o ilustrar:e a concepţiilox 
lor despre o literatură nouă izvorîtă din popor şi pusă în 
slujba poporului. Şi eTau extrem de măguliţi cînd Elena 
Negri, ascultîndu-le versurile, se declarra încîntată de con
ţinutµ! lor -şi le spunea, ·în cali,tatea de critic pe care i-o 
confereau amîndoi: ,,Cel mai frumos titlu de glqrie la care 
trebuie să r:îvnească un poet este acela de poet naţional 
şi popular". Sentinţa aceaista era de fapt o formulare a 
conc1uziilor lorr, cristalizate în cursul convorbirilor de la 
Mînjina sau_Blînzi. 

Colaborarea dintre Negri şi Alecsandri, în timpul în
tîlnirilor de la Mînjina, nu se i!'educea însă numai la 
obiectul ·strk.t al poeziei. Ea ţintea mai departe, pregătind 
terenul pentru o acţiune mai largă .şi mai concretă. Intr-o 
scrisoare din martie 1845 către Costache Filipescu, un 

curînd ispitiţi să credem că el s-a ataşat de Elena Negri dato

rită faptului că aceasta era sora lui Costache Negri, şi, din admi

raţie pentru frate - în care bardul vedea, mai ales în această 

perioadă, o personalitate înzestrată cu o mare distincţie şi cu 

multe relaţii sociale vrednice de stimă - s-a simţit atras de 

soră. ,,A iubit-o? Ne îndoim". Concluzia aceasta a lui G. Căli

nescu (vezi Vasile Alecsandri, 1965, p. 12) are girul unei intuiţii 

căreia merită să i se acorde tot creditul. 
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prieten din Muntenia pe care-l cunoscuse· în timpul şe
derii în Italia, Neg,ri îi spunea acestuia: ,,Ciocniţi paha
rele pentru înfăptuirea acestui scop măreţ (e vorba de 
unirea Principatelor n.n.), cum 'facem noi acum, Alecsan
dri şi cu mine, gîndind la voi. De la plecarea ta, lucrăm 
împreună poezii naţionale, ,pe ,care ţi le vom arăta oînd 
ne vor îngădui imprejrnrările". 

„Crnd ne vor îngădui împrejurările ... " Aceste cuvinte 
trădează nuanţa conspirativă a activirtăţii celor doi poeţi 
de la Mînjina. Că nu ,e vorba de o simplă deducţie, se 
ved,e limpede chiar din aceeaşi scrisoare a �ui Negri că
tre Fililpescu . .&cesta din urmă fusese cu puţin înainte la 
Minjina, unde luase contact cu cei doi prieteni moldoveni 
şi studiaseră '.Împreună posibilitatea unei întîlniri mai 
largi a tinerilor din Moldova şi Muntenia pentru dezba
terea rprr-oblemei scumpe tuturor, a Unirii. In aşteptarea 
unui ,răspuns din Muntenia, Negiri fă,cea, •cu vădită nerăb
dar,e, apel la Filipescu să grăbească lucrurile în sensul 
convenit, sc,riindu-i : ,,Ce te-ai mai făcut, dragă FHipes
cule? S-ar zice că te-ai afundat 'În depăr·tatele ,pustii ale 
Americii. Nu-i oare dureros că un păr.îu - să-l treci cu 
piciorul - are puterea să ne despărţeaiscă aitît de crud şi 
pînă într�a1Ma, ică ne ,e mai uşor ,să mergem la Viena, ·ca 
la Brăila? Iată balaurul ce trebuie să strivjm sub călcîi, 
izvorul slă'bictunii noastre. Dar cît de muh nădăjduiesc 
ori de cite ori vorbesc .cu tine şi cu Ghica despre lucruri 
pe care voi le •simţiţi ca şi mine. Lucrează, dragă Filipes
cuie, pentru [ntîlnirea pusă la cale, pune-ţi toate pute
rile. Nu da mapoi cu nici un preţ şi nu urmări decît în
temeierea solidă a bazei Unirii, pe care prin această în
tîlnire a noastră o putem stabm între două neamuri mici 
ce nu trebuie să facă dedt un trup şi un suflet". 1 

,,Intilnirea pusă la cale" n-a rămas un simplu proiect. 
Datorită acţiunii perseverente a lui Negri, tinerii din cele 
două provincii, ce luau de obicei contact, m mod spora
dic, prin oentr-ele universitare din străinătate, izbutiră să 
învingă „balaurul" ce-i despăirţea în patria lor natală şi 
să se adune laolaUă, pentru prima dată, chiar aici, la mo
şia de la Mînjina. Ziua de 21 mai 1845 fusese aleasă în 

1 C. Negri, Versuri, proză, scrisori, Bucureşti, 1909.
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acest scop. 1 Costache N eg,ri şi sora lui Elena îşi serbau 
atunci onomastica, faipt ce putea favoriza o reuni.U1I1e în
delung pregătită, fără să atragă atenţia ochilor isco<litori 
ai stăpînirii. Intr-o vreme cind festivităţHe de acest gen 
erau foarte frecvent€, cinstiirea :proprietarului de la Mîn
jina putea trece drept ceva obişnuit, deşi ea căpătă un 
înălţător ·caracter partriotic. Sub aparenţa unei petreceri 
patriarhale, ,,patronul" ştiu, într-adevăr, să trans,forme 
sărbătorirea sa într-o sărbătoare naţională. EI întruni în 
casa lui floarea intelectualităţii din cele două provincii, 
în frunte cu Alecsandri, Kogălniceanu, C. Negruzzi, .Alecu 
}lusso, Ion Ionescu de la Brad, Lascăr Rosetti, Rallet, 
Rolla, din Moldova, şi Ion Ghica, N. Bălcescu, C. Filipes
cu, din Muntenia, precum şi alte persoane. 

Serbarea ţinu dteva zile, sub soarele îmbietor de mai, 
într-o voie bună generală. Ţărani şi ţărance în haine de 
săirbătoare se înlănţuiau în hore, alături de „cavalerii şi 
damele saloanelor din amqele capitale", fără să mai facă 
deosebire între cei „de sus" şi cei „de jos". Costăchiţă Fi

lipescu, 1]şi amintea Alecsandri mai tîrziu în descrierea 
acestet reuniuni, ,,ducea hora cu pornirea voinicească a 
unui fecior de munte, A .. Russo aţîţa g.lumele românilor 
cu spiritul său şăgalnic", iar Băfoescu, admirînd înfăţişa
rea chipeşă a flăcăiilor ce învîrteau, cu pletele în vînt, 
br.îuriLe şi sîrbele care făceau să duduie pămîntul, e�da
ma cu o supremă voioşie, întrezărind aievea imaginea vi
sului 1său •scump: ,,O, mîndră oaste va avea România cînd 
i-a veni rîndul pe lume!" 2 

Nimeni n-ar fi bănuit că sub paravanul horelor, liba
ţiilor şi „praznicelor homerice" de acolo, în odăile retrase 
ale conacului, se ţineau, noaptea, conciliabuile în cadrul 
cărora se făureau „proi,ecte măreţe pentru ,renaşterea Pa
triei comune". Mulţi dintre participanţi se cunoscură 

1 Amintirile în legătură cu data acestei reuniuni sînt contra
dictorii. Alecsandri o· plasează în 1845, Ion Ghica în 1846, iar Ion 
Ionescu de la Brad spune că a avut loc „de Paştele lui 1846". 
Reuniunea s-a. ţinut, în realitate, după cum reiese din corespon
denţa lui Negri, la 21 mai 1845. 

2 V. Alecsandri, Suvenire : Nicu Bălcescu, Revista romdnă,

18152. 
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atunci pentru prima oară, legînd prietenii ce nu se vor 
mai .rupe niciodată. Alecsandri fu vrăjit de personalitatea 
lui Bălcescu, aoesta, la rindul lui, fu feriJcit să [mbrăţi
şeze pe Kogălni:oeainu şi pe ceilalţi colaboratori de la 
Dacia literară şi Propăşirea, unde-,şi publicase şi el pri
mele lucrări trimise de fa Bucureşti. Discuţiile se purtau 
în jurul problemelor mari privind viitorul poporului ro
mân: Unirea, emanciparea ţăranilor, organizarrea Princi
patelor pe baze noi, şi în general toate ideile ce aveau să 
sfunească furr-tuna lui 1848. Se citeau apoi producţii ,li
temI1e proprii, Negri şi Alecsandri îşi arătară :roadele li
rice elaborate împreună Ia Miinjina, Alecu Russo recita 
poezii populare culese în drumurile lui prm vară, Bălces
cu ,împărtăşi amicilor săi gîndurile ce-l frămîntau în le
gătură cu elaborarea viitoarelor sale lucrări despre situa
ţia .economică ,a ţărilor 1române. 

Deasupra tuturorr se ridica !Însă, ca un 1stindaI1d des
făşurat larg în aj1,mul lU1ptei, ideea Unirii, concretizată tÎn 
imaginea unei patrii comune. ,,Zic patrie comună, subltnia 
Alecsandri, pentru că la Mînjina nu mai ,er,au mokloveni 
şi munteni, ci români, nu erau două ţări pentru cromâni, ci o 
singură ţară, o patrie comună ! Unirea exista iÎn iinimi, ea se 
tălmăcea în cuvinte •şi prinse rădăcini ca o plantă cereas
că, pe acel loc ars de soaire şi lipsit de plantaţiile umbri
toare ale pămîntului". Mînji!na căpătă ,astfel, în istoria 
acelor ani, semnificaţia unui focar ideologic, unde se con
centrau, se plămădeau şi se răspî.ndeau apoi în ambele 
provincii idealuri:1e ,generaţiei ce realiză aici coeziunea 
deplină pentru lupta apropiată. Bălcescu, despărţindu--se 
de prietenii lui, la întoarcerea spre Bucureşti le spunea 
aioestora, iîmbrăţi,şîndu-i cu lacrimi în ochi: ,,Ptlec de aici 
cu sufletul plin de ,convingere ,că ne va ajuta Dumnezeu 
a ridica naţia :română la rangul rce i .se cuvine printre ce
lefalte mari neamuri ale lumii. Adio! Sînt fericit!" Im 
Alecsandri, în evocan�a neuitatului moment festiv din mai 
1845, sublinia importanţa lui prin următoarele cuvinte: 
,,Două puncte existau !Însă pe faţa pămîntului, două punic
te foarte depărtate, la care românii generaţiei nouă înce
puseră a se în1lÎllni : urnul în Francia, la cartierul studen
ţilor din Paris şi celălalt în Moldova, la moşia lui Costa
che Negri." 
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Adevărul este că o altă întîlnire de proporţia şi im
portanţa. aceleia din primăvara lui 1845 nu s-a mai pro
dus la Mînjina. Negri a icontinuat însă să rămînă acolo 
tot restul anului, precum şi primele luni din 1846, pri
mind vizite sporadke de ila Iaşi sau Bucureşti şi păstrînd 
legături cu prietenii din ambele Principate. Totuşi, în 
afară de Alecsandri, prez·ent aici aipr.oaipe în permanenţă, 
da:torită legăturii de dragoste cu Elena Negri, oaspeţii 
erau rari, mai ai1es cei din Muntenia care, din pricina 
greutăţii de a obţine paşapoa-rte (ca :să .tr.eaică Mi1covul !), 
nu puteau răspunde dorinţei de a se reved.ea. (Singur Ion 
Ghica, de ,cîte ori voia să-� vadă pe Alecsandri, îl chema 
de la Iaşi: ,,Vino la Mînjiina ... ") De aceea, Negri, proprie
tarul moşiei, le ducea dorul. lntr-o poezie închinată lui 
Bălcescu - scrisă în urma lecturii :studiului Puterea ar
mată şi arta militară la moldoveni în timpul măririi lor, 
publi-cat în Magazinul istoric pentru Dacia la 6:,nceputul 
lui 1846 - după ce-şi manifesta ,bucuria şi admiraţia 
pentru opera prietenului său în versuri ,ca: 

Astă muncă, astă rîvnă au în sine-şi mulţumire, 
Căci tu eşti întîi avutul ce culegi cu răsplătire 

In comori necunoscute ce-au fost pradă de uitare, 
Din a căror bogăţie tu reverşi îmbelşugare 

Negri îşi exprima -regretul de a nu-l putea vedea mai 
des pe Bălcescu la ,, ... Mînjina ce jeleşte I Că norocul nes
tatornic de prieteni o lipseşte". 

Mînjina 6:,şi „jelea", •într-adevăr, prietenii, cu atît mai 
muJ.t cu c,ît măsurHe repl'esive ale lui Mihail Sturza se 
intensificarseră ,şi oriice posibilitate de 1ntîlnire devenise 
.acUJIU extr.em de grea. 

4 

Perioada care a urmat a fost, în schimb, cea mai acti
vă din viaţa lui Negri în ceea ce priveşte producţia poe
tică. Izolat în mediul rustic al domeniului său, el îşi fo
losea timpul compunînd poezii în care îşi consemna reac-
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ţiile faţă de oamenii şi moravurile epocii, gravitînd în 
jurul problemelor politke şi sociale ce-l preocupau cu asi
duitate. 

In această depărtare de „mkşăviile oraşelor", în „si
lita idilerie" a vieţii de la ţară, cum îi scria la 1 aprilie 
1846 lui Costache Filipescu, şi-,a compus el cea mai mare 
parte din modesta-i operă poetică. Unele din poeziile ela
borate atunci răspun{i, e adevărat, nevoii de a-şi umple 
timpul cu oevia, Liind vorba de exerciţii de natură· a-i 
produce un divertisment, ca, de pildă, Tînăra copilă, 
Ciuda de amor şi altele. In Stelele sau Călugăriţa, pe de 
altă parte, se strevăid discrete note intime, evoc-î.nd fie 
imaginea iubitei cunoscută cu ani în urmă în Italia, fie 
deplîngînd soarta surorii sale Eugenia, jertfită de „1a lumii 
aşezăminte şi părtinirea nedreaptă" să îmbrace rasa mo
nahală. 

Dar Negri nu era omul ,care să se lase ,cotropit de nă
vala sentimentelor minore de melancolie şi nostalgie. Un 
temperament ca al său nu ,putea promova idilismul, gr.a
tuitatea lirică; dimpotrivă, ,se manifesta cu vigoare pe 
linia protestului şi a revoltei ,sociale. Majoritatea poezii
lor lui se caraoterizează printr-o notă energkă de trezire 
a conştiinţelor şi de veştejire ,a stărilor ,din prezent. In 
acor.d ,cu întreaga literatură protestatară a vremii, Negri 
- poet ocazional - contribuia la îmbogăţirea ei prin pro
ducţiile lui modeste ce nu urmăreau cucerirea unei glorii
personale, -ci servirea unei ,cauze obşteşti. Doina, hora,
cîntecul haiducesc sîint speciile lirice preferate de el im
numai fiindcă era un admirator al literaturii populare, ci
mai ales fiindcă în ,aceste forme putea să toarne cu mai
multă energie indignarea .şi revolta împotriva asupritori
lor poporului. In Doină, bunăoară, deplîngînd soarta co
drului pe care, toamna, ,,vîntul fioros cînd bate" ,îl des
poaie de :lirunzişul răcoros al verii, poetul aseamănă a
ceastă vitregie a naturii •cu .soarrta ,iobagului a cărui sin
gură avuţie e „locul de mor.mînt"

Aşa vîntul de urgie 
Aspru suJlă'-n sărăcie. 
Şi românu-n iobăgie 
Are pe-întinsul pămînt 
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Numai locul de mormînt, 
Ca să moară-n duioşie. 

Negri inu se mulţumeşte însă cu o simplă ,oonstatare, 
exprimată în'tr-un trop oarecare, el proclamă înlăturarea 
jalnicei stări de lucruri şi vine cu un îndemn: 

Daleu ! măi român bărbate, 
Mai deşteaptă-te, măi frate, 
Că de tine joc îşi bate 

Şi-n robie tot mereu 
Te ţine în lanţul greu 

Lumea cea fără dreptate. 

Tot astfel, în Baladă modernă, după ce arată viaţa 
,,mult amară" (,,Tot prin lanţuri şi prim. fia,ră") a munci
torului de la oraş - foar,te rar întîlnit în poezia vremi:i -
care nu ... şi vede -salvarea decît în fuga ,spre ,codru (,,Zice
aşi seara bună-n E,şi I Şi noaptea cu luminare/ M-aş trezi 
în Lunca Mare"), dă glas ,a,celeiaşi ohemă·ri la revoltă şi 
răzbunare: 

Diu ! sărmană calicie 
Şi pe la ciocoi robie, 

Cine azi te mai răzbeşte 
Tot slujindu-i cu dreptate ! 

Că de verşi sudori de apă 
Sub lopată şi sub sapă, 

Mori de foame şi-ţi dă nime ! 
In necaz şi sărăcime. 
Apoi cum să 1;ezi în pace, 

Măi voinice, măi sărace ! 

Dacă în astfel de versuri poetul se menţine la nivelul 
generalităţilor, în fabuleile scrise în aceeaşi epocă el face 
aluzii directe la zbirii şi chiar la pernoana lui Mihail Stur
za, poreclit în pamfletele vremii „Mihai Codru", ,,Mihai 
Avanu" sau „Mihai Nesăţiosul". Negri, ,ca şi alţi scriitori 
contemporani, foloseşte de astă dată fabula ca armă de 
luptă împotriva tiraniei şi lăcomiei domnitorului pe de o 
parte, şi a corupţiei administrative, pe de altă parte. In 
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fabula Floarea Caprei, domnitorul e prezentat de Negri 
sub înfăţişarea unui lup nesăţios, înconjurat de un mă
gar, un peşte, un urs şi alte dobitoace supuse voinţei lui: 

Acest lup ocîrmuea 

Pe-a lui ţară-n vrăjmăşie, 

Căci de la toţi el răpea 

Bani, averi, ba şi moşie. 

Iar oînd dobitoacele nemulţUIIllite „hotărîră bărbăteşte 
a-l împotrivi din loc", lupul le astupă repede gura, dmd
ursului o vizuină, peştelui un eleşteu, măgarului simbrie,
„încît toate s-au uitat". Satira e îndreptaită, după oum se
vede, nu numai împotriva maTelui zbir, dar şi a miciilor
carierişti din jurul lui, ,care dev,eneau foarte docili de 
îndată ce primeau cîte o slujbă productivă. 

O \Satiră tot atît de ascuţită la adreşa domnitomlui 
întîlni,m fn fabula O masă mare la o livadă. Aluzia la si
mulacrul de alegeri din 1842, cind Sturza a fost investit 
domnitor pentru încă 7 aini, spre nemulţumirea multor 
boieri mari, candidaţi fa 'tron, e vizibilă : ,,In ţara dobito
cească nefiind scaunuJ. pri111.s", animalele hotărăsc ,să con
voace obşteasca adunare pentru alegerea stăpînului, şi în 
acest scop se organizează un ospăţ .îmbelşugat ,într-o li
vadă, unde „se porniră toţi boierii", numai că: 

Pentru domnii cei mai mari 

Masa fu ceva de-o parte 

Sub umbra unor stejari 

Şi de cei mai mici departe. 

Acolo, un „elefant înţelept" ia cuvîntul şi adresîndu-se 
celorlalţi ·convivi, 

Dobitoace însemnate, 

Lei, urşi, cerbi, boi şi măgari, 

Din vechime înălţate, 

Domni civili şi militari -

le propune să aleagă pe „bUJnul ce ne ospătează", adică 
pe lupul ce aşteaptă să fie proclamat. După ce toţi fac 
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jurămînt de credinţă noului ales, •elefantul cere, de for
mă, lupului să jure .şi el „ieă va fi drept", ,cerere pe care 
acesta făgăduieşte s-o îndeplinească : 

Eu mă jur, o, domnii mei, 

Pe trei mii de Dumnezei 

Să nu mai mănînc la miei, 

Ba şi morţi să fug de ei. 

Jurămînt făţarnk ! Căoi imediat după instalarea la 
putere, lupul a .început prigoana şi jaful, spre imensa ne
norocire a celo.I'llalte dobitoace. 

In alte fabu1e, ,ca Ţînţarul şi boul ,sau Fluturele şi to
poraşul, biciul satirei sfichiuieşte pletora de arivişti care, 
după ce ajungeau sus pr1n tot felul de umiliri şi ploconeli, 
se credeau atotputernici şi se transforimau în zbiri ai re
gimului, sporind suferinţa ,celor asupriţi. 

Perioada de izolare a lui Negri la Mînjina n-a fost, 
precum se viede, şi una de izolare ,politkă. Din contră, el 
a folosit „siHta idi1erie" de '1a moşia sa pentru a fi pre
zent, pe -calea Jiteraturii dandestine - foarte răspîndită 
în acei ani - în lupta pornită de generaţia •lui împotriva 
,,prigoniitoarelor întîmplări" diln ţară. Cei doi ani petre
cuţi fără .întrerupere la Mînjina i�au activizat pana de 
scriitor - fie şi ocazional, însă promovînd un mesaj re
surecţional. Din .aicea aparentă izolare, Negri, de la înăl
ţimea aspiraţiilor şi viziunii ,lui politice, întreţinea fla
căra luptătoare a generaţiei, prin chemări ce nu irăsunau 
în pustiu: 

Unirea, sfînta Unire 

Cu-ndoite mari tării -

Ea ne-ar scoate din peire 

Şi ne-ar face din morţi vii. 

Acesta era, mai presus de orice alte preocupări mo
mentane, idealul căruia işi închina el toate puterile şi 
toate gîndurHe sale ! 
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5 

Dar -retragerea de la Mînjina avea sa 1a în curînd 
sfîrşit. Intă-rirea măsurilor de supraveghere ale oficiali- -
tăţii îl lipseau tot mai mult de prezenţa p-rietenilor iubiţi. 
Singurul mijfoc de a se întîlni cu toţii iarăşi, şi de a dis
cuta prablemele aTzătoare, era să iasă din ţară, că,ci în 
Moldova lui Sturza •reUJniunile nu mai erau posibile. 

In aceste împrejurări, o cale sigură de a acţiona era 
fuga în străinătate şi în special la Paris, unde agitaţia 
sptritelor era deosebit de intensă în ajunul revoluţiei din 
1848 şi unde îşi gă1seau refugiul mulţi exilaţi politici din
Europa. Tineretul din Moldova şi Muntenia înfiinţase 
acolo, în decembrie 1845, o Societate a studenţilor români, 
condusă de un comitet forma't din Ion Ghicia, C. A. Rosetti 
şi Scarlat Vî-rnav, şi pusă sub patronajul ,,,cetăţeanului La
ma:rtine", fiind susţinută de subvenţii şi donaţii particu
lare din ţară. Negri se_ număra şi el printre iniţiatorii şi 
sprijinitorii materiali ai societăţii. Ea ,întreţinea la Paris 
oîţiva bursieri (printre ,ca11e şi pe D. Bolintineanu) şi 
avea o bibliotecă, al cărei local din Piaţa Sorbonei nr. 3 
devenise centrul de întîlnire ial itinerilor din ambele pro-_ 
vincii, care purtau acolo discuţii şi făceau planuri pentru 
organizaTea .acţiunii Tevoluţionare, publkînd totodată în 
presa fl'lam.ceză informaţii şi artico1e menite să deştepte 
interesul şi simpatia intelectualităţii progresiste fu-anceze 
pentru ţările de la gurrle Dunării. Toate acestea făceau ca 
Sturza :să intensifice măsuri1e de precauţie - mai ales 
că 1n ianuarie 1846 se produseseră La Iaşi tulburări grave, 
urmate apoi de altele ·în ţară, toate înăbuşite cu cruzime 
- interzicî111d -tinerilor moldoveni plecarea în străinătate,
de teama ca ei să nu aducă de acolo „vi·rusul" revoluţiei.
Negri ·era unul dintre cei suspec'taţi.

In 1846, el avu, totuşi, un motiv temeiniic să ceară pa
şaport: starea sănătăţii surorii lui, Elena, care suferea de 
o boală de piept, se agravase şi i se recomanda.se o îngri
jire specială în străinătate. Ca frate, -ceru încuviinţarea de
a o însoţi 1a -cură. La 14 mai 1846, inaintează la postel
nicie o oerere de paşaport 1, spunînd că pleacă la Viena şi

1 Arhivele de Stat din Iaşi, ms. 4480/650.
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în Austria, fără a ,pomeni nimic de Poci:s sau altă ţară. 
Cererea era îm.soţită de o „chezăşie" din partea unui prie
ten, Alecu Mavrocordat, care, :acceptînd să ,rămînă zălog, 
intervenea pentru eliberarea paşaportului lui Negri, con
firmînd că acesta „pleacă pentru a dumisale trebuinţă". 
Paşapoctul n-a fos't eliberat imediat, deoarece plecarea avu 
loc abia în prime1e zile ale lui iunie, cînd Negri, împreună 
cu Elena, se întîlni ,la Bucur,eşti cu Iancu Aleosa,ndri (fra
tele poetului), Băkescu şi Costăchiţă Filipescu, formînd cu 
toţii o „caravană" ,ce apucă drumul, pe Dunăre, spr,e Oc
ddent. Călătoria a durat mult, cu lungi popasuri la Buda
pesta, Viena şi alte or.aşe, unde grupul swbea din plin 
deliciile amiciţiei ,şi ale ltbertăţii. Intr-o scrisoare colec
tivă trimisă din Pesta Jui Alecu Russo, prietenul rămas in 
Moldova, Bălcescu ,spunea că „găsindu-l ,pe Negri şi pe 
Filipescu la Buoureşti, m-am gîndit să-i însoţesc, avînd · 
mai ales nevoie să uit diferite neplăceri pe care le-am 
avut în scumpa mea ţară". După aproape trei luni de în
soţire a grupului, Elena Negri se desparte de fratele ei 
la Viena, acesta continuîndu-şi împreună cu ceilalţi dru
mul spre Paris, iar ea îndreptîndu-se spre Italia. 

La o săptămînă după plecarea ,lui Negri şi a Elenei, 
părăsi Moldova şi Vasi1e Alecsandri, care se înţe1esese 
cu iubita lui să se întîlnească la Veneţia; poetul apwcă 
un drum tot atît de lung şi ocolit, prin Constantinopol, din 
aceleaşi motive <le a deturna vigilenţa copoilor lui Sturza. 
La îinceputul lui septembrie, cei doi îndrăgo�tiţi ,se întîl
niră la Veneţia, unde rămaseră timp <le două luni. 

Costache Negri ajunsese între timp la Paris, împreu
nă cu Bă1oescu şi Iancu Alecsandri, luînd imediat con
tact cu tineretul român ce se afla acolo. Colonia era des
tul de mare, cuprinzînd persoane cunoscute din ambele 
principate: Ion Ghica, C. A. Rosetti, D. Boli:ntineanu, 
fraţii Goleşti, Brătienii, Cazimireştii, Hermiona Asachi 
(soţia de mai tîrziu a lui Edgar Quinet), Smaranda Balş, 
spătăreasa Zoiţa Negruzzi, Mihail Kogălniceanu, sosit şi 
el recent, şi alţii, conlucrînd din răsputeri pentru pregă
tir,ea r,esurecţiei ,din ţară. De aici, Negri le trimitea în
drăgostiţilor aflaţi la Venel�ia scrisori pline de patriotism 
şi de speranţe în viitoc, care o „făceau să plîngă pe Elena", 
cum nota Alecsandri în jurnalul său intim, răscolindu-le 
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şi lor :doxu1 de a se duce să-i întîlnească pe cei de Ila Pa
ris. La 12 noiembrie părăsesc, într-adevăr, Veneţia şi, 
dwpă o ,călătorie prin Auistria ·şi Germania, unde vizitează 
muz,ee şi centne artistice, ajung, ,la 5 decembrie, în capi
tala franceză, pe care E·l<ena o vedea pentru prima dată. 
,,Sîntern La Paris - frază magiică !" internalează ea prÎ.IIl
tre irînduri în jurnalul poetului. Totuşi, cele 13 z'Île pe
trecute aid i-au fost fatale. ,,Aceste 13 zile ,sînt cele mai 
triste şi nesuferite pe care .le-am trăit cîndva, deşi ne gă
seam în i:nima Parisului", mărtuirisea pe aceeaşi pagină 
Alecsandri. 1 Boala E1enei, după Junga şi obositoarea că
lătorie de fa plecarea din ţară, făcea progrese rapide. 1n 
u1tirrne1e zile a1e ianului 1846, părăsesc şi Franţa, cu des
tinaţia suidul Ltaliei, unde se ;r,eîntîlniră cu Bălcescu, ple� 
cat cu puţin ,înaintea 1or, pentru a •cerceta şi copia docu
mente în legătură cu istoria naţională. 

Pentru Elena Negri, totul ·era însă prea tîrziu. La 24 
martie 1847, Alecsandri nota 1n jurnailul său: ,,N. (Niniţa, 
diminutiv _pentru Elena n.n.) nu mai are <lecit cîteva zile 
de trăit". Inştiinţat de Alecsandri despre situaţia gravă a 
surorii sale, Costache Negri, însoţit de Kogălniceanu, vine 
la Neapole, unde se întîlniră cu ·eei doi care-i aşteptau, 
iar la 25 aprilie se îmbarcară cu 'toţii pe un vas francez, 
cu gîndul de ,a o aduce pe muribundă în ţară. La 2 aprilie 
1847, .Mecsandri îi scrisese deasemeni Zulniei, sora mai 
mică a Elenei, să vi:nă la Constantinopol spre a o 11.ua şi 
a o conduce mai departe pe bolnavă, ,,căci mie, .cu toate 
bunele intenţii, iîmi va fi cu- neputinţă :să merg mai de
parte de Constantinopol din cauza împrejurărilor oare mă 
împiedică .să mă ,întorc î:n patrie". Nici el, nici Negri nu 
puteau intra în Moldova, fără riscul de a fi :r,eţinuţi acolo ! 

Elena muri însă pe vapor în dimineaţa zi!lei de 4 mai, 
tocmai în momentul dnd se apropiau de Cornul de Aur. 
Conform legilor marinăTeşti, trupul ei ar fi trebuit să fie 
aruncat în mare, dar, din consideraţie pentru pasagerii 
lui - desigur, la ,cererea lor - căpitanul de Tournade a 
făcut o excepţie ,şi a admis debarcarea decedatei pe us
oart, unde a fost înmormîntată în aceeaşi zi de fratele, 

1 Cf. C. D. Papastate, VasHe Alecsandri şi Elena Negri. Cu un 

jurnal inedit al poetului, 1947. 
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sora şi iubitul ei, la cer,emonia funebră fiind de faţă şi 
Kogălniiceanu. înhumarea a avut loc în curtea bisericii 
greceşti din Pera, iar mormîntul a fost acoperit cu o les
pede de marmură pe ,care fu săpată inscripţia : 

ELENA NEGRI 

MOLDAVIA 

4 MAI 1847 

Durerea acestei pierderi de neînlocuit, ,,care cuprinde 
cea mai scumpă ·şi mai bogată parte a vieţii mele", cum 
spunea Alecsandri, era tot atît de mare pentru Costache 
Negri, care vedea încă o dată ·cum moartea neîndurătoare 
secera o altă fiinţă dragă din familia lui. Dar, tare ca în
totdeauna, el nu 1se lăsă nici de data aceasta pradă deznă-
dejdii. 

Astfel se încheie al doilea episod, ,la fel de romantic, 
din viaţa sentimentală a celor doi prieteni - Negri şi 
A1ecsandri - hărăziţi a fi, unul pentru ,celălalt, martorii 
unor iubiri dramatice, orînduite parcă de un destin fasti
dios. Primul episod îl avusese ca erou, cu aproape ziece 
ani în urmă, pe Costache Negri ; acum era rîndul lui Alec
sandri ,să treacă prin ,aceeaşi încercare, încheiată însă cu 
un epilog mult mai tragic. Deşi poetul nu s-a resemnat, 
ca prietenul său, la ,celibat, iar în viaţa lui vor mai apare 
şi alte femei, amintirea Elenei Negri o va purta totuşi 
în sufletul lui pînă în ultima clipă a vieţii ... 

Mari în faptele şi gîndurile lor generoase, aceşti doi 
prieteni au fost deopotrivă de mari şi în intensitatea sim
ţămintelor. Este poate principalul element ce�a sudat Je
gătura indestructibilă dintre ei, ajutîndu-i să -rămînă tot
deauna alături, la bucurii ca şi la dureri, în legănarea 
visurilor comune, ca şi în viforul luptelor ce-i aşteptau în 
faţă. 
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Capitolul V 

FURTUNA 

1 

După săvîrşirea simplei şi pioasei ,ceremonii funebre 
din curtea bisericii greceşti din Per.a, cei doi prieteni se 
despărţiră, deopotrivă de îndureraţi, pentru a nu se m.ai 
întîlni decît abia peste un an. Alecsandri a mai rămas o 
bucată de vreme pe. malurile Bosforului, căutînd să-şi 
asigure o întoarcere necondiţionată şi fără primejdii în 
Moldova - unde il şi aflăm pe la !Începutul verii, făcînd 
o vizită de condoleanţe, -la Văratec, surorilor Elenei, Zul
nia şi Eugenia, ,călugăriţa. Costache Negri, temîndu-se că
va fi .sechestrat de Sturza ·în ţară, sau .ch1ar că va fi sur
ghiunit Ja vreo mînăstire - aşa cum i se va întîmpla lui
Kogălniceanu - ,renunţă a-şi revedea patria şi ocoli gra
niţele ei, îndreptîndu-se spre ,centrul Europei. După un
scurt popas la Viena, el o luă de acolo pe fiica sa J osefina
şi plecă mai departe, împr,ună ,cu ea, la Paris. Aici se 
stabili în cartierul Beaujon, închiriind un apartament în 
apropierea şcolii unde o însc-rise rpe fetiţă, care tocmai 
împlinea acum şaipte ani, vîrsta şcolarităţii. 

Negri evitase să vină în ţară, deoarece socotea că pre
zenţa lui era mai necesară în Apus, unde lucrurile se 
precipitau şi cauza României avea nevoie de cît mai mulţi 
oameni ca s-o susţină. Şi, într-adevăr, în lunile petrecute 
la Paris, desfăşură o activitate continuă pentru a ajuta 
şi întări eforturile depuse de compatrioţii lui în capitala 
Franţei, folosind în acesf scop relaţiile personale, presti
giul şi mijloacele de care dispunea, fără a precupeţi nici 
un sacrifkiu de ordin material. Astfel, la începutul anu-
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lui 1848, ·el făcu o călătorie 1a Londra spre a trata -cu ne
gUJstorii englezi vînzarea unei cantităţi de grîu din recolta 
proprie din ţară, în vederea procur_ării de fonduri pentru 
subvenţionar.ea mişcării patrioţilor din străinătate. Tot
odată, luă acolo diferi1te ,contacte .cu unii dintre tinerii 
liberali britanici - se întîlni ,cu Gladstone, între alţii -
spre a le stimula atenţia pentru cauza românească; aceş
tia, din caku1e de oportunitate politică, ma·nifestau oare
care simpatie faţă de aspiraţiile liberale de dincoace de 
Canalul Mînecii şi din Europa în general, aşa că realiza
r-ea unei legături cu ei nu putea fi deoît binevenită. 

Dar şederea Ja Londra a trebuit să fie !Scurtată, deoa
rece în Franţa se anunţau evenimente mari, la oar,e Negri 
ţinea ,cu tot dinadinsul să fie prezent. 

* 

Parisul număra în aoea vreme un milion de locuitori. 
Aceşti un milion de oameni !Stăteau pe un vulcan ce ame
ninţa să erupă de la o zi la alta. Monarhia burgheză, in
staurată în 1830 şi în care puterea o deţineau clasele 
avute, ,priva popoTuf de orice fel de drepturi sau .libertăţi 
politice. Prog.ramul de guvernare al lui Guizot, zelos slu
jitor al regimului dintr,e 1830-1848, se ·călăuzea după 
priincilpiul exprimat de el cu dnism : ,,Adevăratul progres 
pentru puter,e este de a modera abuzurile de -libertate". 
Totuşi, în ciuda măsurilor :represive ale guvernului Guizot, 
mişcări1e populare deveneau din ce în ce mai frecvente, 
intensifioîndu-se pe măsură ce ne apropiem de 1848. Re
coltele -slabe din 1845 şi 1846, umnate de o criză generaJ.ă 
a comerţului şi industriei în 1847, agravară în aşa fel si
tuaţia, î:ncît făcură inevitabilă o erupţie. La 22 februarie 
1848, Parisul se răsculă şi, într-o singură :noapte, oraşul 
fu înţesat de baricade. In ziua de 23 februarie guvernul 
fu răsturnat, iar la 24 februarie fu abolită şi monarhia şi 
se instaură republica. Ludovic Filip „regele burghez", abia 
apucă să fugă peste Canalul Mînecii. Se formă un guvern 
provizoriu a cărui componenţă nu corespundea nici pe de
parte unei juste reprezentări a forţelor ce se răsculaseră 
(proletariatul av_ea un singur repr.ezentant) şi grupul revo-
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luţionarilor burghezi din acest guvern (Odillon Barrot, 
Louis Blanc, Ledru-Rollin şi alţii) se străduia acum să 
potolească revolta maselor şi să le abată atenţia de la re
vendicările lor mari ,politi-ce şi sociale. Dîndu-şi seama de 
acest ,lucru, masele popular-e nu încetară lupta. La 22 iunie 
izbucni insurecţia proletariatului, pe care generaiul Ca
vaignac o înăbuşi '1a 26 iunie printr-o represiune armată 
sîngeroasă, şi alcătui un nou guvern cu puteri dictatoriale 
menit să zdrobească 01-ice nouă mişcare a maselor. 

A:şadar, revoluţia de ila 1848 s-a soldat un Franţa cu o 
înfrîngere. Totuşi, 'În .ciuda eşecului ei, această mişcare a 
avut unele ,consecinţe ale căror roade se vor vedea abia 
mai tîrziu. In primul I1):nd ea a arătat că „revoluţia socială 
dtn secolul al XIX-<lea, cum spunea Marx, nu poate să-şi 
soarbă poezia din trecut, -ci numai din viitor". 1 Aceasta 
trebuie înţeleasă lÎn sensul că dacă rămăşiţele feudale păs
trau încă nostalgia vechilor orînduiri ,şi se zvircoleau din 
răsputeri -să-şi apere iprivilegii1e ameninţate, forţele noi 
sociale îşi îndreptau privirile spre viitor ipentru realizarea 
ţelurilor lor. Afirmaţia era valabilă pentru mişcărfile dez
lănţuite în acel ,an -în toate ţările ,europene - deci şi 
pentru ţările române şi mai ales pentru ,aceste ţări ,care 
nu aveau de il:evendicat nimic de la trecut, dar aveau de 
aşteptat tdtul de la viitor. Ln a,l doilea r.înd, 1848 irămîne 
măreţ prin simultaneitatea mişcărilor insurecţionale ce-au 
cuprins Europa în decurs de dteva săptămîni. Şi ,chiar 
dacă soarta lor a fost -pînă la urmă aceeaşi ca în Frnnţa 
- desfăşurîndu-se cu aceleaşi greşeli şi trădări ale bur
gheziei - ele au produs 'totuşi „mici spărturi şi crăpături
în coaja uscată a societăţii euroR_ene" (Marx), dar spărturi
şi crăpături ce vor duce tn cursul deceniilor următoare fa
prăbuşirea cîtorva mari şi vechi imperii de pe continent.

* 

Evenimentele din februarie prinseseră la Paris un mare 
număr de refugiaţi politici, printre care se remarcau figuri 

1 K. Marx, Cuvîntarea despre revoluţia de la 1848, în Marx
Engels : Despre literatură �i artă, E.S.P.L.P., 1953, p. 101. 
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de burghezi-democraţi cu o activitate ;revoluţionairă :noto
rie, din Rusia (A. I. Herzen), Polonia (Adam Mickiewkz), 
Italia (Mazziini), Germania, Olanda, Ungaria şi alte ţăTi. 
Ei reonlwcrau ,pe toate căile pentru afirmarea ideilor de 
progres social şi promovarea năzuinţelor de independenţă 
şi unitate naţională, ce constituiau probleme vita:le ;pentru 
nUJIDeroase popoare europene aflate sub jugul diverselor 
imperii absolu'tiste. Se preconiza, intre altele, desfiinţarea 
tmperiilor, îndeosebi al Austriei, şi federalizarea ,popoare
lor eliberate, ,sub Jozinca „S:fiînta Alianţă a popoarelor îm
potriva al.ian ţei tiranilor". 

Moldova şi Muntenia dădeau poate contingentul cel mai 
compact de asemenea oameni. Prin relaţii personale şi 
printr-o activitate perseverentă, ei au reuşit să ia legătura 
cu •cercurile revoluţionare străine ·şi să atragă simpatia 
unor personailităţi proeminente aflate în capitala Franţei. 
Bă1cescu, de pildă, intrase în legătură ,cu Herzen, repre
zentant de frunte al revoluţionarilor democraţi, IÎn casa 
căruia se bucurau de ospitalitate emigranţi din toate ţă
rile, sau cu Mickiewicz, al cărui ziar La Tribune des 
Peuples, organ �l em1granţilor din Europa centrală, acorda 
un lar.g sprijin cauzei româneşti. De aseme_nea, numeroase 
personalităţi ou convingeri republicane din .cultura şi viaţa 
politică franceză îmbrăţişau cu căldură aspiraţiile tinerilor 
din ţările dunărene. Astfel, Lamartine, care avea să fie cel 
dintîi ministru de externe al Republicii din februarie 1848, 
acceptase încă mai dinainte, după ,cum am văzut, ·să patro
neze Societatea studenţilor români de ila Paris, Edgar 
Quinet se angajase în mod solemn să :susţină revendicările 
poporului român, Victor Hugo însuşi îşi manifestase sim
patia faţă de mişcarea de eliberare din P,rincipatele aflate 
sub suzeranitatea stră·ină, iar în presa vremii apăreau tot 
mai multe ,ştiri despre situaţia din aiceste ţări, semnate de 
diverşi publicişti franc•ezi, dar inspirate totdeauna de pr1e
tenii lor români, Bă1cescu, Alecsandri, N eg,ri, Ion Ghka 
şi alţii. Unii dintre ,aceşti publicişti ,erau chiar invitaţi în 
Principate pe cale particulară, spre a se documenta la faţa 
focului şi a voribi .apoi cu mai multă competenţă despre si
tuaţia de ·aici. Aşa, ,bunăoară, Desprez, redactor la Revue 
des Deux Mondes, făcuse în 1847 o călătorie în Moildova 
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şi Muntenia, publicîndu-şi apoi impriesiile în celebra re
vistiS. pairiziană. Paul Bataillal'd, infol'mat ,cu regularitate 
de ,amidi săi români, a scris multe articole în ziarul Le 
National iin sprijinul ideii de unire a Principatelor, iar 
Xavier Durrien, dir,ectorul proaspătului icotidian Le Temps, 
prieten cu Alecsandri, era totodată prieten al României. 

In momentul izbucnirii :revoluţiei de la 23 februarie, 
Negri se afla la Paris. In .:rînd cu ceilalţi emigrianţi, ei se 
avînta-ră cu tot elanul tinereţiţ lor în mişcările de stradă, 
clamînd, laolaltă cu populaţia Parisului răsculat, pentru 
Republică, Libertate, Egalitate şi Fraternitate. Toată lu
mea era iî,n zile1e acelea republi,cană. Dar, după cum avea 
să-l analizeze Marx în Luptele de clasă din Franţa, repu
blicanismul aoesta ill:nplka mai multe nuanţe : republicani 
pu:ri, republicani tricolori, republicani politici, republicani 
forma:lişti etc. Unii aveau o viziune larrgă a democraţiei, 
manifestată în spiritul unei mistici revoluţionare ce viza 
co1ectivitatea .supranaţioinală, alţii se limitau la ideea de 
naţionalitate ca principiu fundamental, alţii, în sffoşit, ve
deau iîn r-epublică o simplă realizare a jocului lor politic 
pentru menţinerea, neştirbită, a privi1egiilor şi a capita
lului etc. Românii nu fură nici ei scutiţi de împărţirea în 
�tfel de nuanţe, fără însă ·ca, deocamdată cel puţin, acest 
luc,ru. să pericliteze unitatea lor de acţiune. Bălcescu, de 
pi1ldă, prin vocaţia !lui revoluţionară, era un republican 
pur. El salutase cu strigăte de entuziasm „minunata revo
luţie ce va schimba faţa lumii" şi se alăturase grupului 
condus de Raspail icare, în ziua de 24 f.ebruarie, pătrunsese 
în palatul Tuileries ,şi -concretizase instaurarea :republicii. 
In iureşul zilei, Bălcescu ajunsese chiar iîn sala tronului, 
smulsese o bucată de ,catifea roşie din jiJlţul lui Ludovic
Filip şi o agita, ca pe un trofeu, pe stradă. Viziunea lui 
ideologică ,se afirma ,pe linia individ-familie-patrie-ome
nire. Negri, 1a rîndul lui, mai ponderat, se oprea pe aceeaşi 
linie ideologică, cu o treaptă mai jos, la nivelul patrie. Era 
UJn repUJblkan tricolor. Nici el nu Upsea in acele zi1e de pe 
străzile Pa:risului înţesat de baricade, amestecat printre 
mulţimea ce-şi manifesta cu tumult bucuria. Entuziasmul 
lui mersese pînă acolo înoît agăţase o •cocardă roşie la 
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pieptul fiicei sale J osefima, care se ducea astfel la şcoala 
din car.tierul Beaujon în ohip de „republicană". 

îndată după proclamarea, Republicii franceze, Negri fu. 
aoela care combină vechi!le -culori ale Munteniei şi Moldo
vei (albastru-galben şi albastru-roşu) şi formă un drapel 
naţional nou <CU culorile roşu, galben şi albastru. Puse să 
fie scrise pe el cuvintele Libertate, Unire şi Frăţie, ca 
semn al unirii moldoveniilor cu muntenii, apoi, în fruntea 
delegaţiei tinerimii române, străbătu străzile oraşului „în 
oî:ntece de i!.ibertate" şi se prezentă la sediul guv,ernului 
provizoriu pentru a expr�ma solidaritatea cu noua :repu
bhcă, oferindu-i .ca dar simbolic tricolorul românesc. ,,Lo
cuitorii români ·şezători la Paris" au fost primiţi - împre
ună cu alte delegaţii de emigranţi - de Buchez, ajutorul 
de primar al PaTi.sului republican, care le-a adresat cu
vinte mari ,şi solemne, spunînd ,că vede în ei „avangarda 
Europei înturnată către Orient", iar în steagurile lor un 
„simbol al uniunii ,popoarelor". Solemnitatea se încheie cu 
ovaţii puteI1I1ioe de „Vive la Republique" - •şi rSe părea că 
totul ar-e să fie cum nu se va putea mai bine. 

După evenimentele de la Paris, revoluţia se dezlănţui 
de-a lungul Europei, gonind din ,capitală în capitală, de la 
popor 1a popor. In săptămînile ce urmară, insurecţiile iz
bucneau în lanţ : 13 martie .la Viena, 15 martie la Buda
pesta, 18 martie la Milano şi Berlin, 24 martie la Veneţia, 
28 martie la Iaşi, 7 rriai la J)resda, 11 iunie la Bucureşti. 
Pretutindeni mişcările se desfăşurau sub -lozinca indepen- · 
denţei naţionale, fără rSă piardă totuşi din vedere năzuin
ţele maselor muncitoare - ,lucrătorii de la oraşe şi ţără
nEea - care formau principala bază demog:riafică a na
ţiunilor şi deci cea mai însemnată forţă de luptă. 

Refugiaţii politici care participaseră la evenimentele 
pariziene din februarie şi care apoi deveniră -capii mişcă
rilor naţiona1e, primiseră asigurar.ea formală a guvernului 
provizoriu de la Paris că vor fi· sprijiniţi, da-r în curînd 
acest guvern, compU!S .din re-pTezentanţi ai burgheziei, uită 
de orice po:-omisiun-e, şi nu acordă nici un sprijin efectiv, 
ceea -ce echivala, pentru cei ce-şi puseseră -speranţele în 
el, cu o. adevărată abaindonao:-e. 
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Totuşi, purtînd cu ei :filacăra entuziasmului stîrnit de 
zilele ,lui februarie, tinerii români părăsiră numaideciÎt 
Franţa, îndreptîndu-se spre :patrie pentru a organiza lupta 
maselor de aici ,şi a „începe mişcarea". Ei se împăTţiră în 
mai multe grupuri, venind în ţară pe- rînd, spre a nu 
atrage atenţia ,autorităţi1or locale ce intensificaseră măsu
rile de pază. 

Costache Negri făcea parte dintr-un lot ce urma să 
intre în Moldova imai pe urmă, pentru a fi prezent la Iaşi 
în momentul oportun. Dar evenimentele aveau să i-o ia 
înainte. Din pricina unei acţiuni pripite, m1şcarea izbucni 
la Iaşi înainte de a fi bine pregătită, ceea ,ce avea să ducă 
repede la eşec. Dacă [n Muntenia pregătirile erau mai te
meinice, revoluţionarii mobhlizfa1d poporul care a susţinut 
răscoala, şi dacă ,aici mi,şcarea a durat trei luni - de la 
11 iunie la 13 septembrie - <În Moldova, unde poporul n-a 
fost atras in luptă, mişcarea propriu-zisă n-a durat decît 
trei zile. 

In ziua de 27 martie în faţa hotelului Petersburg din 
Iaşi se adunaseră oîtev,a sute de oameni, în frunte cu mi
tropolitul ţării şi după mai multe discursuri înfilăcărate, 
fu a1easă o comisie de 16 băTbaţi, însărcinată să alcătuiască 
un memoriu cuprinzînd 35 de pun1cte cu diverse reven
dicări politice şi sociale, ce fuTă aduse la cunoştinţa lui 
Mihail Sturza a doua zi, Ja 28 martie, spre a fi .aprobate 
într-un termen ultimativ de 24 ore. DaT domnitorwl, ter
giversind răspunsul spre a cîştiga timp, trimise pe cei 
doi fii ai lui, cu v,11eo mie de arnăuţi, să aresteze pe capii 
răzvrătirii. .A!ceştia fură găsiţi, în seara de 29 ma:rtie, !În 
casa lui Alecu Mavrocordat - cel care dăduse chezăşie 
pentru plecarea lui Negri în străinătate, 1în 1846 - unde 
tocmai pregăteau o acţiune mai largă. Ei fură arestaţi, duşi 
în cazărmi şi molestaţi, iar treisprezece dintre oei socotiţi 
mai periculoşi, fură legaţi cot la cot, -încărooţi într-o butcă 
şi trimişi, în aceeaşi noapte, spre Galaţi pentru a fi sm„ 
ghiuniţi la Măcin, în paza autorităţilor turceşti. La trece„ 
rea Dunării, -şase dintre aceştia, şi anume Alexandru Mo
ruzi, Alexandru Cuza, Manola·che Epureanu, Costache 
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Cant·a, La·scăr Roset şi Z·aharia Moldovan, ·izbutiră să fugă 
de .s-ub escjortă şi să se refugieze la Brăila, •unde se îmbar
ca·ră pe un vapor şi porniră .în sus •pe DunăTe, spre Giur
giu. Ceilalţi arestaţi fură predaţi turcilor, unii rămaseră 
închişi la Iaşi, iar ,cei ·care scăpară liberi, ca Vasile Alec
san,dri, Alecu Russo, George Sion, apucară drumul pribe
giei, cax.e pe u-nde putu. 

La rîndul lui, Mihail Sturza, referindu-se în primul 
:vî,nd ,la tineretul ,c-e-i decl.ar.ase mai demult război, anunţa 
cu orgoliu, după lichidarea episodului, -că va în,drepta 
luariea isa aminte •cea mai seri-oa·să asup.ra purtării acelora 
cal'e, ,,adăpîndu-se ,în stră·inătate cu prinţipuri false, ar 
fi umpluţi ·de doctrine pierzătoare'', şi-şi va fac,e o d .atorie 
din ·a înăbu�i ori·c·e tendinţă ce ar putea avea ca rezultat 
,,a 1compJ:.omite liniştea lău-ntrică a ţării''. Şi se ţinu de 
cuvânt ! DaT, .da1că mişc.area r,evoluţionară de 1.a Iaşi fu re
ped·e măbuşită, iar -rea-cţi=unea obţinu un tri,umf momen
tan, din pun,ct de Viedere programati·c revoluţia propriu
zisă abia d.e a1cum încolo avea să c-apete ·consistenţă. 

* 

In timpul tulburărilor de ,la Iaşi, Co.stach,e N,eg1i era î,n 
dru1m spre ţară, 1călătorind cu vaporul pe .Du·năre, spre 
Galaţi, împreună cu alţi tin.eri moldove·ni ce ven.eau din 
străinătate, pregătiţi să int�e in luptă. Prinzînd de veste 
că a•ceştia se ,apropiau de graniţă, Sturza dăduse, ch1ar în 
ziua .de 29 martie, ordine d-rasti1ce comand.antului garni
zoanei G.alaţi ,să împieilice intrarea ·în ţară a grupului 
respectiv, iar la 6 aprilie întărea dispoziţiile prin d1esem
nar,ea nominală a 1pe:rsoanelo•r ind·ezirabile : ,,Potrivit celor
s·cris.e Dumv. prin porunc.a mea dLn 29 a trecutei luni 
Mart., sub nr. 1290, pentru a nu lăsa intrar,ea în prinţipat 
a lui Sc,aTlat Vî!rnav, Toader Rî-şcanu şi v.asi.le Măli;nescu, 
să întăresce -şi prin a.ceasta, atît pentru numiţii .cît şi pen
tru Costache Negri, şi Lecca, Negruţi şi Alecu Dimitriu, 
nepot .al Mitropolitului, ca nici ,cum să nu-i lăsaţi a intra 
în prinţipat pe la orice loc s-ar ivi şi cu orice paşaport. 
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făţişi sau în ta:ină". 1 Opisul domnesc adr-esat în acelaşi 
timp tuturor isprăvniciilor de pe graniţe, mai cerea să se 
mărească paza prin .întărirea cordoanelor militare, iar cei 
vizaţi „să se arestuiască" şi să „raportuiţi în grabă la De
partamentul din Lăuntru". 

După cum se vede, măsurile lui Sturza împotriva ad
versarilor lui eriau luate într-un mod oarecum special „şi 
pentru Costache Negri", al cărui nume, citat aparte, era 
şi subliniat în ordinul de urmărire, Negri fiind acela că
ruia despotul îi acorda un plus de atenţie pentru presti
giul şi influenţa ·lui în rînduJ celorlalţi răzvrătiţi moldo
veni. Dar Negri, acum în vîrstă de 36 ani, abia prin 
acestea avea să intr-e în luptă -cu toată vigoarea forţelor 
şi cu toată aversiunea lui veche împotriva zbirului. 

La Giurgiu, el se intîlni cu Alexandru Cuza şi .ceilalţi 
evadaţi de la Galaţi, in timpul încrucişării vaselor ce-i 
transportau pe unii în susul, pe alţii în josul Dunării. 
Debaricară cu toţii, se îmbrăţişară şi-şi povestiră fiecare 
peripeţiile prin oare trecuseră. Aflînd despre cele întî;rn
plate la Iaşi, rpr,ecum şi despre ordinele oficiale cu privire 
1a ei, Negri •şi prietenii lui renunţară la ,continuarea călă
toriei spre Galaţi, schimbîndu-şi itinerariul. După cîteva 
zile petrecute la Bucureşti, unde nu izbutiră să găsească 
mijlocul de a trece în Ardeal, la Braşov, pe drumul cel 
mai scurt, deoariece toate căile erau controlate de oamenii 
lui George Bibescu, căruia .Sturza îi ·ceruse concursul pen
tru urmărirea şi prinderea proscrişilor, Negri, împreună 
cu Iancu Alecsandri, Cuza, Epureanu, Lascăr Roset, se 
îmbarcară din nou la Giurgiu şi se îndreptară spre Orşova, 
pătrunzînd pe un drum ocolit 'În Transilvania, unde dom
nea de asemenea o atmos:fieră .revoluţionară. La 1 mai, 
Cuza şi Negri se aflau la Sibiu; aici ei regăsiră alţi mol
doveni fugiţi din ţară; iar la 3/15 mai pa·rticipară cu toţii 
la marea adunare de pe Cîmpia Libertăţii de la Blaj, unde 
ascultară memorabilul discurs al lui Simion Bărnuţiu şi 
făcură legătura cu patrioţii ardeleni care agitau ideea uni-

1 Anui revoiuţionar 1848 în Moidova, Bucureşti, Editura de 
Stat, 1950, p. 76. 
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rii tuturor provinciilor româneşti şi formarea unui mare 
„regat dac", idee ce nu putea să fie îmbrăţişată de.cît cu 
ar:doare de Negri. 

Proscrişii moldoveni o duceau însă greu, fiindcă abia 
putuseră scăpa cu ce aveau pe ei, de aceea Negri fu nevoit 
să pună amanet la bancherii austrieci o altă parte a mo
şiei de la Mînjina - o primă amaneta·re o •contrnctase •cu 
bancherii din Anglia şi Franţa pentru a sprijini mişcarea 
la Pari:s - şi împărţi fondurile căpătate cu tovarăşii de 
luptă din pribegie. ,,Indată ce el avu bani, îşi amintea 
Gecxrge Sion, avurăm toţi : ,punga lui generoasă, ca şi 
inima-i frumoasă, se deschidea pentru toţi cei •ce aveau 
lipsă". 

După vreo săiptămînă, Negri se găsea la Braşov, venit 
de la Blaj cu suf,1etul focărcat de impresii copleşitoare. 
Aici ,se întî1ni, după un an de la despărţirea lor, -cu bunul 
său pri:eten Vasile Alecsandri, trecut ,peste munţi din Mol
dova şi ajuns rîn oraşul de la poalele Tîmpei la 17 aprilie. 
La începu'tul lui mai, poetul publicase în tiparniţa lui 
Bariţiu poezia Deşteptarea României, precum şi broşura 
Protestaţie în numele Moldovei, a Omenirii şi a lui Dum

nezeu, primul semnal revoluţionar al emigraţiei moldo
vene. Alecsandri i-a povestit şi el în amănunt prietenului 
său toate cele -ce se [ntîmplaseră la Iaşi, felul cum se des
făşura;se şi -se ,co1I1:sumase mişcarea, infamia lui Sturza în 
lichidar,ea ei. Ura lor faţă de acest om nu mai cunoştea 
margini. Negri şi Alecsandri hotărîră atunci să adreseze 
o Proclamaţie către moldoveni, al cărei mobil să fie ridi
carea poporului împotriva ti>ranului. Această proclamaţie,
deşi îndreptată împotriva lui Sturza, atingea şi probleme
mai largi, în care recunoaştem tonul ferm al lui Negri:
„Noi sîntem români, şi •ca români avem dr,epturile noastre
pe car,e le vom apăm şi le vom sprijini! Avem dreptul de
a face îmbunătăţiri în ţara noastră, căci sîntem stăpîni pe
pămîntul nostru!"

Tot aici, la Braşov, într-o cameră a hotelului Coroana, 
unde ,era instalat Negri, se întruniră cei 14 moldoveni 
aflaţi în pribegie în acest oraş, şi alcătuiră un act de o 
importanţă capitală, fiind cea dintîi declaraţie de principii 
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ce va sta la baza tuturor celorlalte texte programatice de 
mai tîrziu. Documentul, datat 12/24 mai 1848, se intitula 
Prinţipiile noastre pentru reforma Patriei şi cuprindea 
şase puncte: desfiinţarea dăcii; anularea corvezifor ţără
nimii către stăpânire ; împroprietărirea ţăranilor ; abolirea 
privilegiHor de clasă şi acordarea de drepturi politice şi 
civile tuturor locuitorilor ţării ; !Întemeierea instituţiilor 
statului pe principiile de libertate, egalitate şi fraternitate, 
şi, ca un -corolar au ,tuturor acestora, unirea Moldovei şi a 
Valahiei într-un stat neatîrnat românesc. 

Această declaraţie - al ,cărei ,conţinut denotă, iprin 
conciziunea şi esenţialitatea sa, întărirea atît ca număr, cît 
şi ca experienţă, a forţelor ideologice înaintate - redac
tată după ilungi dezbateri IÎn comun, a fost semnată de toţi 
cei 14 •participanţi la dÎ!Scuţii, în oridinea următoare: Cos
ta'Che Negri, Vasile Alecsandri şi Ion Alecsandri, Teodor 
Sion, Georg,e Cantacuzino, Alecu Russo, Manolache Cos
tachi, Grirgove Balş, Zaharia Moldoveanu, P. Cazimir, 
George Sion, La:scăr Roset, Ion T. Curius ,şi Niculae 
Ionescu. 

După cum reiese din mărturiile contemporanirlor, punc
tul referitor la împroprietărirea ţăranilor a fost susţinut 
în modul cel mai călduros de Costache Negri. De aseme
nea, aportul lui la redactarea declaraţiei de la 12/24 mai 
1848, pe care o şi semna cel dintîi, a fost recunoscut de 
aceiaşi contemporani drept cel mai însemnat. 1 

Dar şederea la Braşov nu era decît provizorie. In cău
tarea unui loc unde să-şi poată ,continua mai în voie ac
ţiunea, fără să fie prea departe de ţară, ,căci aveau gînduri 
mari, şi mai cu seamă fiindcă deveniseră suspecţi pentru 
autorităţile din Transilvania -ca fermenţi de tulburări po
litice, ei fură nevoiţi să .părăsească acest oraş, pe la înce
putul lui iunie, şi să treacă în Bucovina. Acolo îşi petre
cură întreaga vară a lui 1848, într-o activitate neîntre
ruptă şi febrilă. 

1 Cf. Şt. Meteş, Din relaţiile şi corespondenţa poetului George 

Sion cu contemporanii săi, Cluj, 1939, precum şi G. Bogdan-Duică, 

Efiimie Mtirgu, 1937. 
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Ln Juna iunie, Oernăuţiul fu ast:fiel invadat de o în
treagă armată de pribegi politici instalaţi la hotelurile ora
şului şi pe la diverse familii ·ce simpatizau cu mişcarea. 
Intre acestea is-a Temar,cat mdeosebi familia lui Eudoxiu 
(Doxache) Hurmuzachi, veneraibilul octogenar ce irepre
zenta, împreună cu soţia lui Ilinca şi cu ,cei 'Cinci fii: 
Gheorghe, Alexandru, Eu:doxiu, Constantin şi Nicolae, o 
familie de ttpul patriaThatului legendar, animată de cele 
mai înalte sentimente patriotice. Prigoniţii din Moldova, 
cărora li se alătura.se pentru scurt timp şi Gheor-ghe Ba
riţiu de fa Braşov, găsiră în familia lui Hurmuzachi o 
primire a că·rei ospitalitate întrecea orice generozitate. Bă
trînul era un bărbat robust şi jovial, tratîndu-şi oaspeţii 
în termeni deosebit de cordiali. Gheorghe Bariţiu, găzduit 
în casa lui Doxache împ11eună cu alţi refugiaţi lipsiţi de 
mijloa-ce materiale, era impresionat de figU['a acestuia 
cînd încăJeca superbul său anmăsar a•rab, ca un june cava
ler, şi, ânainte de a se duce să-şi vadă de treburile de la 
oîmp, îşi avertiza oaspeţii „să nu-i puie păcatele să fugă în 
absenţa sa" 1. Un ,alt martor al timpului povesteşte cum 
Doxache trecea adeseori dimineaţa pe ila hoteluri şi pe la 
casele unde ;Se aflau ,în cvartir oaspeţii moldoveni, intra 
în odăi, pe unii îi scula chiar din somn cu vorbe vesele 
şi ,şăgalnice ,şi-i invita la el la masă, iar pentru ca ei să 
nu refuze le spunea: ,,Să ştii că cocoana vă aşteaptă" 2• 

In fieca:rie duminică se dădeau ospeţe îmbelşugate în dn
•stea refugiaţilor, iar 11r1 septembrie, la onomastica bătrînu
lui, ,petriecerea ţinu opt zile. Fiii nu erau mai prejos de 
exemplul tatălui lor. Unii dintre ei se cunoşteau mai de
mult cu exi1aţii din Moldova, iar acum ,erau nedespărţiţi 
de „grupul dragilor noştri disţăraţi", împărtăşind con
vingerile li.or politice şi ală<turîndu-se luptei lor. 

La Cernăuţi, Negri, :Împreună ·CU două suroTi, Zulnia 
şi Eugenia, ,călugăiriţa, refugiate şi ele din Moldova, unde 

1 N. Bănescu, Corespondenţa familiei Hurmuzachi cu Gheor

ghe Bariţiu, 1911. 
2 Iraclie Porumbescu, · Amintiri (vezi : Leonida Bodnărescu, 

Scrierile lui Iraclie Porumbescu, 1898). 
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prigoana lui Sturza se înd11epta asupra întregii famillii, lo
cuia la hotelul Paris, ,în camere alăturate cu ale fraţilor 
Alecsandri şi a soţilor Cuza. Acolo 1Se afla atunci ,centrul 
mişcării Tevoluţionare a emigraţiei moldovene.şti. Sufletul 
ei îl formau Costa1che Negri şi Vasile Alecsandri. Chiar a 
doua zi după sosi:riea în Bucovina, ei înfiinţară, la 13 iunie, 
Societatea românească din Cernăuţi, awnd în frunte un 
Comitet revoluţionar restnîns, cu Negri, ca .preşedinte, iar 
Vasile Alecsandri şi Petrache Cazimir, ca membri. La şe
dinţele ,care se ţineau de două ori pe ,săptămînă, miercurea 
şi duminica, participau toţi •cei optsprezece refugiaţi poli
tici (grupul de la Braşov, ,plus alţi patru ce veniseră direct 
din Moldova), cărora li se vor alătura, în luna iulie, Mihail 
Kogălniceanu, Anastase Panu, episcqpul Justin şi toţi cei 
ce izbuteau să fugă între timp din Moldova. 

Imediat după sosir,ea la Cernăuţi, oei 18 mădulari ai 
emigraţiei ,semnară - în ordinea: Negri, Cuza, Vasile şi 
Ion Alecsandri etc. - manifestul intitulat Proclamaţia 
partidului naţional din Moldova către români, răspîndit în 
foi volante la •începutul lui iulie. Acest manifest nu are 
caracter de program politic, dar el este o diatribă extrem 
de violentă la adresa lui Mihail Sturza işi a slujitorilor re
gimului reacţionar de la Iaşi, constituind ial doilea docu
ment redactat de grupul condus de Negri, după declaraţia 
de principii de ,la Braşov. El conţine invective de o asprime 
nemaiîntîlnită pînă în acel moment (Kogălniceanu nu scri
sese încă fulminantele lui ataicuri), depăşind violenţa ori
cărui alt pamflet precedent îndreptat contra lui Sturza şi 
rămînînd printre ,cele mai frumoase pagini ale literaturii 
noastre revoluţionare din 1848. Manifestul este pornit din 
ura şi minia tlllpotriva unui domnitor abuziv şi hrăpăreţ, 
avi:nd accentul unei puternke chemări la luptă : ,,Nu ne 
împăcăm cu Mihail Sturza, duşmanul românilor! Nu ne 
împăcăm cu un Domn care ne-a prădat ţara şi a adus-o la 
ticăloşie! Nu ne impăcăm cu un Domn care a călcat legile 
cele mai sfinte ale Moldovei, în interiesul său! Nu ne im
păcăm cu un Domn care a schingiuit, ca un tigru, pe copiii 
şi pe fraţii noştri, pentru că ei au vrut îmbunătăţirea şi 
ridicarea Patriei noastre! Nu ne împăcăm cu un Domn 
care a prefăcut .în călăi pe înşişi fiii săi, pentru osînda 
noastră! Nu ne !Împăcăm cu un Domn care a poroncit 
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uciderea între fraţi de acelaşi sînge, de acelaşi nume şi de 
aceeaşi lege! Nu ne împăcăm .cu un ,Domn fără iubire de 
Patrie, fără -riespect de omenirie şi fără fri-că de Dumne
z,eu. ( ... ) Să cadă fiara 1încoronată care suge sîngele cel mai
bun al ţării şi să-şi ,piarză pentru totdeauna tronul ce-a 
necinstit prin faptele sale Patria -că a ,împins-o fără milă 
în prăpastie ! " 

Slujbaşii lui .Sturza nu erau nici -ei ·cruţaţi: ,,Trăsnetul 
cerului şi braţul puternic al· naţiei sînt gata să cadă pe 
dînşii ca pe nişte şerpi otrăvitori" ... Pentru ca, în înche
iere, manifestul să proclame: ,,Fraţilor, ,încă o dată vă 
strigăm: Unire şi băribăţie ... Avem dr,eptul de a ne uni 
�mpotriva unei ocîrmuiri mîrişaV'e şi asupritoare şi a scăpa 
patria noastră din ghearele ei! Cauza noastră este sfîntă ! 
Cugetul nostru este -curat! Dumnezeu este cu noi!" 

Timbrul mesianic, accentul exortativ, patosul acestui 
text arată credinţa nestrămutată a semnatarilor lui că prin 
prăbuşirea regimului lui Sturza se va înlătura din calea 
revendicărilor lor revoluţionare principala piedică şi ţara 
va putea •trece apoi la schimbările sociale şi politice dorite. 
Pentru -ca mişcarea să-şi poată ,atinge ţelurile, trebuia mai 
întîi •ca „fiara încoronată" să fie izgonită din bîrlogul ,ei ; 
şi aceasta -cu atît mai mult cu cit Sturza, a ·cărui domnie 
de şaipte ani se apropia de ·sfirşit, năzuia să-şi prelungească 
mandatul pe facă o perioadă de şapte ani. 

Faptul că Negri se afLa în fruntea celor 18 semnatari 
ai manifestului, irrdkă nu numai autoritatea de care se 
bucura, dar şi ,pasiunea militantului ce-şi asuma răspun
deri majore. Din !Îmbinarea acestor două •caracteristici ale 
personalităţii lui ,au decurs r,ezultate pozitive ce s-au răs
frînt asupra ,întregii mişcări carie 1se·desfăşura acum sub 
conducerea sa. Prezenţa lui Negri a ·contribuit ca în sînul 
g,rupării moldovene să ,existe totdeauna un spirit de prie
tenie şi sOilidaritate, ce nu s-a observat la revoluţionarii 
munteni; tempernmentul lui optimist, bunătatea şi gene
rozi:tatea lui, profunzimea convingerilor, tenacitatea cu 
care ·le susţinea, erau calităţi -c.e-i ,contagiau şi pe ceilalţi 
din jurul său. Incît, ,se poate spune •că datorită în mare 
parte lui, coeziunea moldovenilor nu s-a destrămat nici în 
cursul anului 1848, nici mai tîrziu, spre binele miişcării şi 
al ideilor ·ce o însufleţeau. 
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Dar activitatea Comitetului revoluţionar de la Cernăuţi 
nu se limita la redadarea de manifeste sau la ţinerea de 
şedinţe, ci trecu în curiînd J,a acţiuni deschise. Se realizară 
astfel legături ,cu oamenii din ţară, unde exista de aseme
nea o mişcar.e activă condusă de un comitet clandestin cu 
sediul la Iaşi. ContaotuJ. dintre cele două comitete - din 
Cernăuţi şi din faşi - era frecvent şi el ,se făcea prin 
corespondenţe purtate -în •cel mai mare ,secret şi prin oa
meni deplasaţi anume dintr-o parte în alta pentru a primi 
informaţii şi instrucţiuni şi a transmite ,liniile programului 
comun de lucru. Negri era ţinut la curent cu cele ,ce se 
petreceau la Iaşi de cătrie emisarii ·comitetului din Cer
năuţi, care-i trimiteau, prin agenţi de inoredere, sc-risori 
cu semnături conspirative ca : ,,Un patriot", ,,Ştii cine", 
sau „Din comitet", relatî.rrdu-i situaţia din ţară. 

La puţin timp după -constituir,ea Comitetului revoluţio
nar din Cernăuţi, a fost exipediată la Iaşi o scrisoare, sem
nată de Negri, Alecsandri şi P. Caztmir, în care „mai gios 
iscăliţii ce facem iparte din pătimaşii tuturor urgiilor cu
noscute" (stilul lui Negri) cereau să se trimită în cea mai 
mar.e grabă iîn Bucovina şase delegaţi, pentru a discuta 
împreună prdblemele :în legătµră cu organizarea luptei 
pentru răsturnarea lui Sturza, precum şi spre a fixa pro
gr,amul de ·r,eforme ,ce vor trebui înfăptuite imediat după 
„alungarea duşmanului obştesc". Cei de la Iaşi răspund 
cu bucurie la această iniţiativă şi desemnează trei oameni, 
pe Aron Cantacuzino, hlecu Mavrocordat şi Alecu Aslan, 
autorizaţi „să se înveleagă :întru toate cîte se cuvin şi ar 
cer,e trebuinţă a să lucra" 1• Emisarii se ,întîlnesc, în taină, 
la graniţă, pe teritoriul bucovinean, ·cu şefii grupului din 
Cernăuţi şi ţin conciliabule iprin ,casele pădurarilor sau 
prin alte locuri ferite. Ca un rezultat ,al acestor discuţii 
comune, se hotărăşte trimiterea în Moldova a doi oameni, 
F. Siler şi G. ,Fulcescu, cu sarcina de a colecta bani de la
„binegînditorii patrioţi" -în vederea alcătuirii unui fond
pentru achiziţionarea de arme. ln acelaşi timp, Iancu

1 T. Bălan, Activitatea refugiaţilor moldoveni în Bucovina în

1848, Sibiu, 1944. 
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Alecsandri este trimis în Muntenia - unde la 11 iunie 
izbucnise revoluţia şi se desfăşura cu succes - spre a face 
legătura cu cei de acolo. Se plănu1a o acţiune armată 
împotriva regimului din Moldova, acţiune ce trebuia să 
pornească simultan din Bucovina, Transilvania şi Mun
tenia. 

o dată ·cu aceasta, într-o scrisoar•e colectivă adresată
din Cernăuţi „Fratelui N. Bălcescu, Bucureşti", Negri, 
Alecsandri şi Lascăr Roset scriu fiecare pe aceeaşi foaie, 
în ,numele Comitetului •revoluţionar moldovenesc, cuvinte 
pline de admiraţie şi încredere :în mi,şcarea din Muntenia, 
decl,arîndu-se solidari cu ea. Textul lui Negri din această 
scrisoare se ridică mai presus de nivelul epistolar ocazio
nal, el are o gravitate aparte, ilustrînd obsedanta idee de 
Unire ce-l anima ,în permanenţă: ,,Voi toţi vrednici fraţi! 
Din multele dur,eri între care ,încă ne aflăm, socotiţi cu ce 
aprinsă rîvnă şi bucurie vă urăm patriotică recunoştinţă 
pentru cîte izbinde aţi ajuns a face întregii Românii. Deşi 
voi nu pomeniţi nicăieri de sora voastră Moldova decît 
numai în taina inimilor voastre şi deşi poate că credeţi că 
această parte a obşteştei Patrii ar fi o înmulţire de nevoi 
în vremile de ,acum - totuşi vă mărturisim că mai întîi 
dorinţa noastră iaste de a ne un_i cu voi neapărat şi spre 
acest sfîrşit ce are a ne aduce a forma o ţară puternică şi 
cu •Îndoit viitor, vom lucra cu dt ne va fi prin putinţă. 
Stăruiţi şi fiţi statornici ·căci în voi iaste nădejdea şi către 
voi ţintesc •toate privirile românilor şi mai vîrtos a neno
rociţilor moldoveni, ,ce în toate vremurile de necazuri, ei 
mai mult decît voi, au fost .răsluit, au suferit şi s-au ne
micnicit de toţi .prădătorii de atîta vreme necontenit. Fră
ţie şi salutare! Const. Negri". 1 

ln special ideea Unirii căpătase acum o mare circulaţie 
în rindurile revoluţionarilor din ambele provincii şi Negri 
devenise run portdrapel al ei. Din Mo1dova, din Muntenia 
şi din alte părţi se îndreptau către ,el scrisori şi mesaje, ca 
răspuns la scrisorile şi mesajele lui, mărturisind unanima 
dorinţă a românilor în această direcţie. 

1 I. Muşlea, O scrisoare inedită a lui Alecsandri şi C. Negri 

către Bălcescu, Gînd românesc, nr. 11-12, 1937. 
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in luna iulie, ,Comitetul revoluţionar din Cernăuţi 
s-a întărit prin sosirea lui Mihail Kogălnic,eanu, care a
reuşit ,să fugă din Moldov,a, alăturîndu-se v,echilor săi prie
teni. Aportul lui avea să fie hotărîtor. in august, după dis
cuţii cu ceilalţi, Kogălniceanu redactă, J.a cerer,ea Comite
tului revoluţionar, vastul program de reforme politice, so
ciale şi administrative, ,compus din 36 puncte, precedate
de o ,largă expunere de motive, bazată pe o a'I,gumentaţie
istorică solidă, program intitulat Dorinţele partidei naţio
nale din Moldova. Conexîndu-se cu cele şase puncte ale
Declaraţiei-program semnată la 24 mai la Braşov de
grupul restrîns al refugiaţilor moldoveni şi în concordanţă
cu programul revoluţiei din Muntenia, textul redactat de
Kogălniceanu dezvoltă şi ·completează revendicările mol
dovenilor, căpătînd -caracterul unui proiect de constituţie.
Dorinţele partidei naţionale din Moldova era o platformă
democratică în vederea schimbărilor structurale în viaţa
politică şi socială, cuprinzînd printre alte prevederi : auto
nomia internă, egalitatea civilă şi politică a tuturor cetă
ţenilor, o Adunare ,compusă din repreZJentanţi ai tuturor
straturilor societăţii, libertatea tiparului, instrucţie egală
şi gratuită pentru toţi locuitorii, înfiinţarea gărzii cetăţe
neşti, libertatea cultelor, secularizarea averilor mănăsti
reşti, aibolir,ea privilegiilor aristocraţiei şi, bineînţeles, uni
rea Moldovei cu Muntenia. Dat fiind sistemul de organizare
politkă, socială, juridică etc., a statului în momentul acela,
programul de mai sus avea un -caracter net revoluţionar.
El nu prevedea împroprietărirea ţăranilor - problema cea
mai imperioasă şi acută - dar nu pentru că o ignora, ci
dimpotrivă pentru a fi obiectul unei legi speciale. Acest
program va forma jaloanele luptei ulterioare a moldove
nilor, pînă la înfăptuirea celor :16 puncte ale sal,e.

Un episod neaşteptat tulbură însă, pentru scurt timp, 
activitatea revoluţionarilor de la Cernăuţi. Epiqemia de 
holeră ce bîntuia în Moldova încă de la începutul primă
verii cu o furie înspăimîntătoare (la Iaşi mureau pînă la 
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300 .persoane pe zi, incit capitala era aproape pustiită, 
multă lume refugiindu�se din oraş), ajunsese şi în Buco
vina, unde,. după cum relata Constantin Hurmuzachi în
tr-o scrisoare, ,,au făcut -mare omor, însă mai mult între 
bieţii săraci lipsiţi de mijloace şi de minte, precum şi 
între adi ,ce nu se păzea" 1• In rîndul acelora „ce nu se 
păzea"avea ,să se numere şi Costache Negri. Bizuindu-se 
pe robusteţea lui fizică şi sărind totdeauna în ,ajutorul 
celor din jurul său, fără a ţine seama de riscurile ce-l 
păşteau, pînă fa urmă se îmbolnăvi ,şi el. Din fericire, 
prin îngrijirile prompte ale surorilor şi prietenilor săi, a 
scăpat de pericol, însănătoşindu-se repede şi reluîndu-şi 
activitatea. Totuşi, din pricina molimei, grupul revolu
ţionarhlor a trebuit să părăsească Cernăuţiul şi să se mute 
la Cernăuca, moşia lui Hurmuzachi, unde găsiră nu nu
mai ospitalitate şi adăpost ,împotriva flagelului, dar şi un 
teren foarte propice de acţiune. Aici, ei se bucurau de 
mai multă libertate de mişcare, deoarece autorităţile aus
triece, care-i supravegheau din ·scurt, socoteau că sînt 
mai izolaţi la Cernăuca şi deci mai puţin primejdioşi. 

La Cernăuca, Negri, Alecsandri, Cuza, Kogălniceanu, 
Alecu Russo, Sion şi alţii duceau o viaţă rustică, fără a 
întrerupe 1însă nici o clipă firul activităţii revoluţionare. 
Tot resturl verii, pînă în octombrie, ei au rămas în mijlo
cul acelui peisaj bucolic, adaptîndu-se unui stil de viaţă 
corespunzător, împletit din mici distracţii zilnice şi din 
marile lor preocupări permanente. Un martor ocular -
Iraclie Porumbescu, pe atunci tînăr aciuiat pe lîngă 
grupul �evoluţionarilor - ne-a lăsat în amintiri1e sale 
amănunte interesante despre felul cum îşi petreceau refu
giaţii timpul Ia Cernăuca. Figura lui Costache Negri l-a 
impresionat în mod deosebit. El era, împreună cu Alec
sandri, însufleţitorul grupului. Imbrăcaţi „schimbiş, în 
bluză şi pantaloni ba albi, ba naremzii, la gît fără nici o 
legătoare, ci numai cu gulerul ,cămăşii îndoit în jos", în 
cap cu pălării fine de panama, ei se plimbau prin livada 
şi fîneţele moşiei, ,, ţinîndu-se cîte şase-şapte inşi de-a 
braţele, Alecsandri şi Negri totdeauna la mijloc", cîntînd 
cu glas tare Marseilleza şi mergînd în tactul cîntecului. 

t N. Bănescu, op. cit.
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In livezile de la Cernăuoa, răsunau, însă, şi alte dntece, 
printre care acea ,primă strofă din Hora Unirii, compusă 
atunci de .A!lecsandri şi care avea să devină, peste dţiva 
ani, o adevăriată maTseilleză iI'omânească. 

Asemenea manifestări din timpul zilei erau alternate 
cu incursiuni nocturne spre graniţa Moldovei unde - în 
ciuda măsurilor foarte severe luate de stăpînirea de la 
Iaşi pentru paza frontierelor - se întîlneau cu oameni 
ee se strecurau printre· cordoanele ide grăniceri spre a 
le transmite veşti noi din ţară, sau îi ajutau pe cei ur
măriţi de persecuţiile lui Sturza să se refugieze în Bu
covina. Intr-o noapte, povesteşte Iraclie Porumbescu, 
Negri, împreună cu ailţi opt prieteni, a uşurat fug,a epis
copului Justin, care ţinuse la mănăstirea Neamţ o predică 
plină de atacuri la ,adresa lui Sturza. AscunZIÎndu-se în 
casa unui pădurar, spre a scăpa de urmăritori, fugarii 
dădură .acolo peste nevasta pădurarului zbătîndu-se în 
caznele facerii. Negri, spunînd că e doctor - se ştia că 
în Italia el urmase cîtva timp studii de medicină - se 
transpuse ,în rolul unui mamoş, îşi sumese mînecile şi o 
ajută .pe femeie să nască, iar fetiţei adusă pe lume îi
dădură numele simbolic Victoria. 

• 

In această perioadă, lupta pentru gră1birea răsturnării 
lui Sturz.a căpătă un ,caracter şi mai ascuţit. Dar ea îşi 
lărgi acum sfera de acţiune, abordînd domeniul diploma
ţiei. In situaţia for de proscrişi, avînd toate antenele în
dreptate către lumea dinafară şi cî:ntă,rind cu luciditate 
şi realism jocul de forţe şi interese ce se desfăşura din
co1o de propriile lor năzuinţi, revoluţionarii moldoveni îşi 
dădeau seama că marile puteri europene nu erau indife
rente la ·ceea ce se petrecea în Principatele române. Ca 
atare, ei adoptară o linie politică mai largă, în scopul de 
a atr.age simpatia unora din aceste puteri pentru cauza 
lor, linie ce va fi urmată, nu fără abilitate, mulţi ani de 
aici încolo. Inceputul acestei politici se făcu în vara anu
lui 1848, C'ind revoluţionarii, atît cei de la Iaşi, cît şi cei 
din Bucovina, :întocmiră dte un memoriu adresat gene
ralului Duhamel, comisarul rus, precum şi celorJ.alţi re
prezentanţi ai marilor puteri, cerînd înlocuirea lui Sturza, 
,,această hiară încoronată mai groz;avă decît toate neno
rocirile ce au venit asupra Moldovei sub domnia lui". Era 
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prima dată cînd o cerere de acest fel se adresa marilor 
puteri şi nu apuca drumul Constantinopolului. Costache 
Negri fu acela ·care preconiză această acţiune şi-i imprimă 
o -conştiinţă şi o voinţă menite să înlăture umilinţele ce
caracterizau irelaţiile cu Poarta şi să redea poporului
român vechea lui demnitate. El opinase ca aceste me
morii să fie fă,cute î.n'tr-un mod demn, ,,iar nu în chipul 
umilitor şi îngiositor ce se obişnuia ,în vremurile de mai 
înainte şi cane trăgea asupra sa dispreţul Puterilor către 
care ne adresam". A sosit vremea, spunea el, să vorbim 
„,cu glas tare şi cu capul ridicat". Cererile şi memorii,le 
să aibă ,caracterul „ unei drepte pretenţii a obştii", şi nu 
al unei „rugăminţi umilite" 1• Prin acestea, el [şi afirma 
de pe acum o atitudine pe care o va urma totdeauna cu 
intransigenţă mai mrziu. 

Demersurile nu rămaseră fără ecou. De la Constanti
nopol, Grigore Ghica, viitoruil domnitor, el însuşi rival 
al lui Mihail Sturza şi din acest motiv simpatizant al 
mişcării, îi comunica lui Negri că memoriiJe adresate pu
terHor europene par a avea efect 'Şi că firmanul pentru 
destituirea lui Sturza a pornit spre ţară. Era o presupu
nere, desigur, căci turcii, conform obiceiului lor înrădă
cinat, nu se grăbeau niciodată să fie atît de expeditivi. 
Dar revoluţionarilor le era de ajuns atîta. Ei intensificară 
campania împotriva lui Sturza. In octombrie apăru la 
Cernăuţi ziarul Bucovina, organ al Comitetului revolu
ţionar ; ziarul era introdus în Moldova pe ascuns, şi con
ţinea atacuri furibunde la adresa lui Sturza, ,,şarpele 
cumplit", ,,tiranul turbat", cum îl denumeau redactorii 
de la Cernăuţi. 

Dar nici Sturza nu se dădea bătut, mai ales că după 
reprimarea mişcării din Muntenia (13 septembrie) reac
ţiunea din ambele Principate jubila în aceeaşi horă cu 
întreaga reacţil).Ile europeană. El luă, între altele, măsuri 
drastice spre a împiedica răspî.nidirea ziarului în ţară, pe
depsind ·cu un „straf" de 50 de gailbeni sau cu şase luni 
închisoare pe toţi cei ,oe-1 citeau. 

Constatînd însă că -toate măsurile lui nu puteau astupa 
glasul .revoluţionarilor, Sturza interveni pe lingă guvernul 

_ 
1 T. Bălan, op. cit. 
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austriac să stăvilească activitatea refugiaţilor ,politici din 
Bucovina şi chiar să-i eXipulzeze, spre a pune capăt fo
carului de agitaţie de la Cernăuţi. Guv,ernul de la Viena 
se grăbi să dea curs -cererii lui Sturza, deoarece el însuşi 
nu vedea ,cu ochi buni asemenea acţiuni. Patrioţii mol
doveni fură astfel siliţi să ia din nou caLea pribegiei în 
Apus, unde se vor intîlni ,încă o dată cu fraţii lor din 
Muntenia, ca,re, după înăbuşirea î:n sînge a irevoluţiei 
valahe, de către turci, avură aceeaşi -soartă. 

Violean, Sturz,a incercă .să -îmbrace haina unui om mă
rinimos. El lansă zvonul ,că ar ierta pe -cei ,ce doresc să 
se întoar:că în ţară, dar stratagema rămase fără rezultat, 
căci nimeni nu se lăsă amăgit de asemenea făgăduieli fă
ţarnke. In noiembrie, Negri, împreună ·cu Alecsandri, 
Cuza, Kogălniceanu, Sion •şi ,alţii, .semna o declaraţie răs
pîndită iîn foi volante, prin -care se răspundea cursei lipsită 
de abilitate întinsă de despotul de la faşi : ,,Oricît de 
dorită să ne fie întoarcer,ea ,în iubita Moldavă, noi nici 
nu voim, nici nu putem să o datorim unei iertări, pe 
car,e Măria ,Sa după Reglement nu poate să o dea <lecit 
celor judecătoreşte dovediţi de vinovaţi. Noi vinovaţi însă 
.nu ne cunoaştem, căci nici un tribunal tl.egiuit ne-a hotărît 
de .asemine. De aceea noi răbdăm ,în tăcere soarta noastră, 
neîndoindu-ne că ziua dreptăţii nu va .sosi şi pentru 
ţeară". 1 

In luna lui decembrie, nici unul dintre membrii gru
pului nu se mai afla în Bucovina. Se începea o nouă 
epopee, cunoscută în istoria anului revoluţionar 1848 sub 
numele de Emigraţie. 

1 Anul 1848 în Principatele Române, Bucureşti, 1902. 
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Capitolul VI 

REGĂSIRI ŞI DECEPŢII 

1 

Aşa cum după un uragan oamenu ies din ascunzişuri 
buimăciţi ,şi caută să vadă ce-a mai rămas din truda şi 
agoniseala lor, r,evoluţionarii români, după îrnfrîngerea 
mişcării, s-au pomenit deodată cu aripile avîntului tăiate, 
aidoma revoluţionarilor din alte ţări, tocmai cînd se cre
deau mai aipmaipe de victorie. Capii revoluţiei se împrăş
tiară în toate părţile, destrămîndu�şi pentru un moment 
firul acţiunii. Unii fură arestaţi de turci şi internaţi în 
lagărul de la Brussa, alţii se refugiară peste munţi, ală
turîndu-se forţelor resurecţionale române şi maghiare din 
Ardealul răsculat, cei mai mulţi se îndreptară către Apus,· 
de unde veneau ,încă ecourile unui -oîntec amăgitor de 
sirenă. Cu toţii, pretutindeni, păreau animaţi de g;îndul 
de a se regrupa ,şi continua lupta, de astă dată uniţi, eei 
din Moldova cu ·cei din Muntenia, căci lecţia anului 1848 
îi î:nvăţase Sinainte de toate că fără unire s'brădania lor 
va rămîne mereu supusă ,capriciilor evenimentelor şi abu
zurilor despotismului. 

Cîţiva dintre membrii grupului din Bucovina se în
dreptară spre Paris, unde şi ajunseră către sfirşitul anu
lui 1848. Vasile Alecsandri plecase ceva mai înainte, în
sărcinat de ceila�ţi să ia contact ·cu diverse personalităţi 
din capitala Franţei ,şi să pledeze cau:oa :românească pe 
lîngă guvernul francez, în conformitate cu linia politică 
adoptată de ei de a se adresa marilor puteri, şi în special 
Franţei pe sprijinwl căreia ,se bizuiau cel mai mult. Pe la 
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20 septembrie el se afla deja la Pa,ris, aşteptîndu-i acolo 
şi pe ,ceilail.ţi. La 10 noiembrie, Alecsandri îi scria ZuLniei 
Negri să-i trimită hîrtiile lui personale, rămase la dînsa, 
prin „Costache care trebuie să vină la Paris", ceea ce în
sealffi.Ilă că Negri a plecat spre Apus abia la vreo două 
luni după amicul său, dacă nu şi mai tîrziu. In orice caz, 
la 26 decembrie, 'tot A.llecsandri îl înştiinţa pe Ion Ghica, 
stabilit la Constantinopol, despre sosirea la Paris a .lui 
C. Negu-i, I. Afecsandri, i.. Roset, P. Cazimir, M. Epuream.u
şi I. Ionescu.

Aci, ei se regăsiră cu cei ce apucaseră să fugă din 
Muntenia - C. A. Rosetti, Tel1, Nicolae Golescu, D. Bră
tianu etc. - sosiţi a'.,n Franţia mai înainte, deoarece ple
caseră din Bucureşti imediat după deznodămîntul sîngeros 
de la 13 septembrie. 

Se îndreptaseră cu toţii spre Paris ,însufleţiţi de ilu
ziile lui februarie 1848, dnd lăsaseră acolo o revoluţie 
în plină desfăşurare, cr,ezî:nd că vor avea acum prilejul 
să-i culeagă l'oadele. Amară decepţie 'Însă ! In decurs de 
oîteva luni, guvernul provizoriu „salvase" Franţa de „re
voluţia roşie", iar Ludovic Napoleon intrase în arenă ca 
exponent al burgheziei reacţionare şi al marelui capital, 
pregătindu-se să \Întoarcă istoria înapoi şi ,să zădărnicească 
toate cuceririle revoluţiei. In decembrie 1848 el a fost 
ales ,preşedinte a.il ,republicii, dar acesta nu era decît un 
prim pas către realizarea ambiţiilor -lui monarhice. La .2 
decembrie 1851 va recurge la lovitura de stat, iar peste 
un an, 1a 2 decembrie 1852, se va proclama împărat, in
staurînd cel de-al doilea imperiu, în fruntea căruia se 
instală icu titulatura răsunătoare de Napoleon al III-lea. 

Contrastul dintre ceea ce militanţii români Jăsaseră 
aki la începutul ipr}măv,erii şi ceea ce găseau acum, la 
sfîr,şitul toamnei lui 1848, produse asupra lor o mare dez
orientare. Intr�adevăr, ei :llură surprinşi de noua situaţie, 
dar nu renunţară la lupta lor. lnţeleseră însă că, cel puţin 
deocamdată, nu-şi mai puteau pune nici o nădejde în 
făgădui:elile 1politicienilor din Apus, şi-şi întoarseră pri
virile către alte orizonturi. 

La 27 decembrie 1848, tîn ziua de Sf. Ştefan, abia sosit 
din Bucovina, Negri lua parte la fostivitatea organizată 
de emigranţii şi studenţii români din Paris şi av,înd ca 
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pretext pomenirea lui Ştefan cel Mare, simbolul luptelor 
de independenţă naţională. In „toastul" ţinut cu acel 
prilej, evocînd momentele şi figurile de seamă din istoria 
celor două provincii româneşti - Mircea cel Bătrin, Mihai 
Viteazul, Vastle Lupu şi „nepieritoarea amintire a mare
lui Ştefan" - el făcu un bilanţ al sacrificiilor poporului 
român în decursul veacurilor, întrebîndu-se: ,,Şi, insă, 
care a fost răsplata noastră pentru atîtea lupte crîncene? 
Numai prestigiul istoric, dici sîngele vărsat pentru Europa 
este acoperit icu o neagră uitare". Apoi, întordndu-se la 
imperativele ,prezentului, trăgea concluzii : ,,Adîncă pildă 
că : pe nădejdea şi pe ajutoruJ altora să nu cate în zadar 
a se răzima suferitoarea omenire" ! Rostul toastului său 
nu ,era însă preamărirea gratuită a trecutului, ci exultarea 
viitorului, cu răscolirea unei idei scumpă inimii lui : 
,,Trăiască Moldova! Trăiască Valahia ! Dar învrednicea
scă-ne Dumnezeu să putem stri,ga intr-o zi: Trăiască Ro
mânia unită! Atunci, fraţilor, soarele luminei va pătrunde 
şi va împrăştia adîncul 1întuneric în care zăcem; atunci 
numai vom fi ceea ce trebuie să fim, adecă fiii unei si,n
gwe şi rputernioe moşii ! In visurile mele, înflorit se arată 
viitorul României. Sîntem milioane de români răsleţiţi. 
Ce ne lipseşte ca să ajungem un neam mare? Unirea, 
numai Unirea! Să trăiască Unirea Românilor!" 1 

Aceasta a fost singura manifestare importantă a emi
graţiei române la Paris în primul an de după zdrobirea 
revoluţiei. Activitatea ·proscrişilor în capitala franceză 
avea să fie reluată mai pe urmă, în 1850 şi 1851, o dată 
cu sosirea lui Bălcescu aici, dar în 1849 ea a fost mult 
diminuată din ,pricina decepţii/lor şi a dezmembrării gru
pului. 

Intr-adevăr, proaspeţii reveniţi în Franţa n-au întîr
zia,t ,prea mult acolo. La 6 aprilie, Nicolae Ionescu îi scria 
lui George Sion din Paris că „toţi ai noştri care au plecat 
de la Bucovina, toţi se depărtează de Francia. N egry s-au 
şi pornit alaltăieri dimineaţă. Azi cel mai tîrziu trebuie 
să fi pornit Alecsandri, L. Roset şi Cuza, toţi înspre Con
stantinopol". 2 Acelaşi ,lucru îl confi.rmă, la 25 aprilie, Ko-

8 

1 C. Negri, Versuri, proză, scrisori, Bucureşti, 1909. 
2 Şt. Meteş, op. cit.
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gălniceanu, care se pregătea să părăsească şi el Parisul 
,,căci aici este de prisos a mai şedea", după ce „Negri, 
A1lecsandri au plecat la Ţarigrad în zilele acestea". 1 Aşa 
încît, peste cîteva luni, oînd ajungea ,şi el la Paris (în 
octombrie 1849) după înăbuşiirea xevoluţiei dim. Ardeal, 
Bălcescu nu mai găsea acolo decît :elemente rreacţionare şi 
oportuniste, detemninîndu-1 să exclame la un moment dat 
cu dezgust : ,,Părerea mea ar fi să le dăm cu ,piciorul 
undeva la aşa mişei ciocoi". 2 

In perioada aceasta de dezorientare şi ,confuzie, ·agra
vată de zîzaniile ,c,e n-<au întîrziat să se producă între 
diverşii membri ai ,emigraţiei - mai precis spus între 
cei ce apărau cu fermitate ,programul ideologic şi politic 
stabilit în 1848 şi cei ce nu mai credeau 'În el sau chi.ar 
îl sabotau - Costache Negri devenea elementul în jurul 
căruia se ,concentrau acţiunile moldovenilor şi muntenilor 
din exil, rămaşi credincioşi liniei ce trebuia urmată mai 
departe. Ceva mai mult, el contribuia cu mijloace mate
riale proprii - solicitînd mereu împrumuturi de la 
banoherii străini în ,contul averii lui din ţară - pentru 
susţinerea cauzei. Acest din urmă amănunt merită a fi

subliniat, cu atît mai stăruitor -cu oît, în aceeaşi vr-eme, 
mulţi dintre emigranţii ce participaseră la revoluţie s-au 
desolidarizat de mişcare din motive meschine de ordin 
bănesc. Internaţi de turci în lagărul de la Brussa, o parte 
dintre aceştia erau ţinuţi în pitorescul orăşel din Asia 
Mică îin chip de :arestaţi politici, dar în realitate ei erau 
beneficiarii guvernului -otoman care, mizînd pe aportul 
lor într-o viitoare conflagraţie în Principate, a'.i subven
ţiona cu dte o mie de lei turceşti pe lună (proveniţi din 
fondul tr�butului încasat din Principate), bani ce li se 
dădeau pentru hrană şi locuinţă. Fiecare internat de 1a 
Brussa :îşi 1luase obligaţia ca din suma primită ca soldă 
lunară să trimită o cotă la Paris pentru susţinerea pu
blicaţiilor revoluţionare şi ajutorarea emigranţilor de 
acolo. Curînd însă, între internaţii ,români se produseră 
de:zibinări. Boierii constituiră un grup aparte, şi refuzară 
să mai verse ,cota respectivă pentru întreţinerea emigra-

1 M. Kogălniceanu, Scrisori, Bucureşti, 1908.
2 N. Bălcescu, Scrisori către Ion Ghica. 
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ţiei, ba cerînd să li se restituie subvenţiile date pma 
atunci, astfel că au rămas să ,contribuie mai departe nu
mai exilaţii proveniţi din rîndurile burgheziei. 1 

In asemenea împrejurări, Costache Negri se ridica 
deasupra măruntului egoism ,al acestor pretinşi revoluţio
nari. El nu numai că nu primea nici un fel de soldă, de 
nicăieri, dar subvenţiona ,personal emigraţia, amanetîn
du-şi bucată cu bucată moşia de la Mînjina, care începea 
să nu-i mai aparţină, facă de pe acum, în aşa fel că, pesfe 
cîţiva ani (1857), la încheierea bilanţurilor, titlul de pro
prietar al moşiei părinteşti avea să fie cu desăvîrşire 
pierdut. 

2 

·'Deşi amintirile sale despre felul cum se comportaseră
demnitarii otomani, în trecutul apropiat, ,cu ,reprezentanţii 
poporului român, pe care-i umileau chiar atunci dnd îi 
numeau domnitori, erau încă vii în memoria lui, îndem
niîndu-1 să-şi spună că el hu se va duce în capitala im
periului turcesc „suzeran" decît în momentul cînd se va 
putea prezenta acolo „cu fruntea sus", Negri părăsi totuşi 
Franţa, în primăvara lui 1849, şi se duse la ,Constanti
nopol. De ce făcuse aceasta ?· In primul rînd fiindcă 
atunci, 'În aprilie 1849, se ţinea la Balta-Liman (Buiuk
dere, cartierul diplomatic al Constantinopolului) confe
rinţa ruso-turcă ce urma să hotărască numirea :noilor 
domnitori în Principate; şi cum era pericol ca foştii dom
nitori, George Bibescu, în Muntenia, ,şi Mihail Sturza, în 
Moldova, să obţină prelungirea mandatului pe o perioadă 
de alţi şapte ani, trebuia .întărită acţiunea pe lîngă Su
blima Poartă pentru alegerea şi numirea în scaunele 
domneşti a altor persoane. In al doilea rînd, întrucît în 
cabinetele diplomatice se vor.bea tot mai insistent despre 
„omul bolnav", adică imperiul otoman, din a cărui slăbire 
Principatele nu puteau trage decît foloase, el considera 
că aici trebuie concentrate acum toate forţele pentru re-

1 Vezi : I. Heliade Rădulescu, Scrisori din exil, Bucureşti,. 1891.

(Cu note de N. B. Locusteanu-Russo) 
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afirmarea năzuinţelor naţionale. In sfîrşit, :în al tr,eilea 
rînd, pentru că în Turcia se afla un nucleu compact de 
emigranţi români, în frunte cu Ion Ghica stabilit la Con
stantinopol şi care, prilil ,relaţiile ,lui cu factorii din apro
pierea ,guvernului otoman, spera să obţină unele succese 
în numele emigraţiei. Bineînţeles, Neg,ri nu-şi făcea iluzii 
în oeea ce priveşte rpolitica turcească faţă de emigranţi, 
cu toate că ea ,;dădea 1pilaf la cîţiva revoluţionari", cum 
spunea Bălcescu, dar el considera că trebuie observată 
îndeaproape „boala" suzeranului, spre a smulge de la 
acesta tot ceea ·ce :împrejurările permiteau să se obţină. 

Acestea ,erau raţiunile care l-au determinat să vină la 
Constantino.pol. Aici a luat numaidecît legătură cu Ion 
Ghica, informîndu-se de la el despre intenţii:le guvernu
lui otoman cu privire la Principate. Totodată fu chemat 
de la Paris şi Alecsandri, care veni în grabă, şi cei trei 
prieteni, regăsiţi acum în capitala Turciei, căutară filiere 
pentru demersuri pe plan diplomatic şi începură o acti
vitate intensă, •în acele zile febrile oînd la Balta-Liman 
se ţineau conferinţele tur,co-ruse. 

Prezenţa lui Negri la Constantinopol era în atenţia 
tuturor emigranţilor. Insuşi Bălcescu, aflat în primăvara 
lui 1849 în Ungaria, luptînd pe baricadele revoluţiei de 
acolo, recunoştea prestigiul lui. In -corespondenţa regulată 
cu Ion Ghi:ca, după despărţirea lor din Bucureşti, Bălcescu 
îl ţinea la curent rpe acesta cu orice acţiune întreprinsă, 
cerîndu-i să împărtăşească şi celorfalţi membri ai emi
graţiei conţinutul scrisorilor sale - ·cuprinzînd relatări 
pe larg despre străduinţele de .a organiza o armată ,revo
luţionară română :În Ardeal, cu concursul lui Avram 
Iancu. In mod special, Bălcescu îl ruga pe Ion Ghica să-i 
comunice Lui Negri tot ce face ,şi-i scrie el din Ungaria, 
semn că vedea în persoana acestuia un element construc
tiv, mai ales după ce aHase că Negri plecase din Paris 
împreună cu prietenii lui şi că cei rămaşi acolo „nu fac 
o cearpă".

In vreme ce Bălcescu făcea totul ca să într,eţină flacăra
revoluţiei pe cÎlmpurile de luptă din Un,gaTia şi apoi Tran
silvania, ceil:alţi militanţi erau preocupaţi de unificarea 
celor două ramuTi a1e emigraţiei, din Moldova şi din Mun
tenia, în scopul desfăşurării unei acţiuni comune. Ideea 
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fusese lansată se pare de muntenii Magheru şi Al. Golescu 
(Arăpilă), caire, după u;n schimb de sorisori între ei (unul 
se afla la Pairi:s, celălalt l:a Viena), i-o comuni<Cară şi lui Ion 
Ghica, la Constantinopol. 1 Emigranţii din Constantinopol 
îmbrăţişairă ideea aceasta şi începură tratative cu cei de la 
Brussa pentru a o adopta şi ei. In „diurnalul" (procesul
verbal) al întrunirii de la 2 mai 1849, internaţii de la 
Brussa, discutÎind „punerea la caile de către fraţii emigranţi 
din Constantinopol", au hotărît ca ambele emigraţii române 
,,să se ,împreune spre a lucra pe lîngă cabinetele şi po
poarele europene ,pentru unirea ambelor principate 5:ntr-un 
singur stat". Ceva mai mult, ei au propus ca emigraţia 
astfel unificată să fie pusă sub „direcţia unui singur in
divid", spre a fi ·Şi mai întărită. Dar cînd se trecu la 
alegerea şefului emigraţiei, .se iscară discuţii, deoarece 
muntenii, oare deţineau majoritatea, voiau să fi,e ales 
unul de-al lor (candida Heliade Rădules,cu), deşi împre
jurările oereau ca alegerea să se facă pe deasupra consi
derentelor de ordin regional, în persoana unui om care 
„să atragă stima şi încrederea tuturor". După dezbateri 
aprinse, pînă la urmă amorul propriu ,cedă locul tactului 
politic şi, treoîndu-se la vot, Costache Negri fu desemnat, 
cu 15 voturi din 20, pentru funcţiunea de şef al întregii 
emigraţii ;:române. 2 

Alegerea lui Negri de .către emigranţii din Turcia fu 
însă primită cu anumite rezerve din partea fracţiunii 
muntene de la Paris. C. A. Rosetti, de pildă, .spunea că 
Negri nu are „1a foi revolutionnaire" (ardoarea revolu
ţionară) necesară pentru îndeplinir,ea funcţiunii de „dic
tator revoluţionar", cum o definise Ion Ghica, dar era 
limpede că obiecţia lui Rosetti pornea din alte conside
rente. O atitudine semnificativă avu în ac-eastă dispută 
Bălcescu, ,care se declară din capul locului pentru Negri. 
De altfel, el mergea ,cu g,îndul mult mai departe şi era 
grăibit ca prob1ema să se rezolve cît mai repede, întrucît 
căpătase promisiunea conducătorilor revoluţiei maghiare, 
Bem şi Kossuth, de a sprijini o intervenţie armată în 

1 Cf. G. Fotino, Boierii Goleşti, Bucureşti, 1939, vol. II.
2 Ion Ghica, Amintiri din pribegia după 1848, Bucureşti, 1889. 
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Muntenia, şi îl ,pregătea pe Ion Ghioa să fie gata ca „la 
întîmplare, cînd Bem va intra în Valahia mare, apoi voi 
d-acolo trebuie să veniţi în Valahia mare cu Negri, ca
să-l puneţi în ,capul trebiloc". 1 Negri era •considerat, aşa
dar, de Bălcescu nu numai ·oa un om capabil să fie şeful
emigraţiei, dar să aibă un rol mult mai ma.re în viitoar,ea
organizar,e statală a ţării.

Negri ,însă, pe ilîngă ,că nu aspira la asemenea pers
pective personale, dar nici nu se amestecase măcar în 
problema alegerii unui şef ,al emigraţiei. El avea în mo
mentul acela alte treburi mult mai urgente, cărora le 
acorda, alături de Ion Ghica şi Vasile Alecsandri, toată 
atenţi,a, toată •energia şi toată pasiunea sa. Aceste treburi 
erau polarizate în jurul conferinţei de la Balta-Liman şi 
în primul rînd asupra chestiunii numirii noiilor domnitori 
în Principate. Impreună cu cei doi prieteni ai lui, făcu 
toate dili,genţele posibile pentru a impune în cercurile 
din preajma ,conferinţei pe candidaţii susţinuţi de ei. 
Conferinţa, oare se încheie la 1 mai, aduse numirea lui 
Barbu Ştirbei în Muntenia şi a lui Grigore Ghica în 
Moldova. Era, oricum, un succes pentru care Negri şi 
prietenii lui av,eau de ce ,să se felicite ! Dacă Barbu 
Ştirbei era un succesor al fratelui său George Bibescu, 
deci un om ce avea să continue, ,cu neînsemnate atenuări, 
politica acestuia, Grigore Ghica fusese simpatiz;ant al 
mişcării moldovene. Om de aleasă cultură, însufleţit de 
o-înduri de reforme şi partizan al ideii de Unire, el în
trunea în persoana sa multe din idealurile pentru care 
luptau moldovenii. Numirea lui ca domnitor a fost deci 
o izbîndă a acestora, care 1îşi vedeau astfel încununată de
reuşită acţiunea lor de răsturnare a lui Mihail Sturza, ca
un prim pas spre realizarea obiectivelor ilar :naţionale şi
ociale. Vestea fu primită cu mare satisfacţie de toţi mol

dovenii progresişti. In ziua de 20 mai, după ce s-a anunţat
numirea lui Grigore Ghica, ziarul Bucovina al fraţilor
Hurmuzachi înfiinţat de revoluţionari cu un an în urmă,

uta cu mdreptăţită bucurie acest eveniment : ,,In foile 
· toriei acelei nouă a Moldovei ce era scrisă cu sînge şi

1 I • Bălce cu c-ri ori către Ion, Ghica în Opere IV, Cores-po11,

d 1d Bu ureşti, 196 . 
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lăcrămi, zioa de astăzi va fi însemnată cu litere lumi
noase". 

Negri făcea acum parte din cercul oamenilor strînşi 
în jurul 1ui Grigore Ghica, la Constantinopol. Pînă la 
învestitura oficială a domnitorului, el continua să des
făşoare o activitate încordată spre a ·consolida poziţia 
acestuia, fiind unul dintre consiherii lui, şi îndeplinind 
totul cu sufletul vibr.înd de energie şi de fericire. 

Dar această fericire avea să fie întunecată în curînd 
de o umbră de mîhnir•e care, mai ales pentru Negri, 
căpăta proporţiile unei mari amărăciuni. 

In iulie, deci la două luni după numirea noilor dom
nitori, ,aceştia au fost primiţi de sultan spre a 1le da în
vestitura sa. Solemnitatea s-a desfăşurat 'În acelaşi mod 
în caire fuseseră „unşi" şi pr,edecesorii lor, cu unele mici 
atenţii protocolare, ce nu înlăturau totuşi din sufletul 
participanţilor moldoveni un sentiment de jignire a or
goliului lor. Negri fu martor al acestei solemnităţi, ca 
membru ,al suitei domnitorului, din ,care mai făceau parte 
Cuza (proibabil şi Alecsandri, ·care părăsi Constantinopolul 
abia după aceea) şi alţii, astfel că el a trăit şi a văzut de 
astă dată personal ,ceea ce mai înainte ,auzise doar din 
povestirile altora. 

Cei doi domnitori au fost introduşi, împreună cu 
suitele lor, în sala de audienţe a sultanului, care-i primi, 
chipurile nu întins pe sofa, ci în picioare, îmbrăcat în 
mare simplitate şi asistat de demnitarii împăTăţiei. (Cu
vintele subliniate de noi denotă, în comparaţie cu tre
cutul, mici nuanţe de complezenţă acordate v,asalilor.) 
Chiar de la uşă, oaspeţii începură să facă temenele, iar 
cei doi domnitori se apropiară, se prosternară şi sărutară 
poala sultanului. Acesta „în cea mai adîncă tăcere" a luat 
două nişamuri 1, le-a dat marelui vizir, care le-a sărutat 
şi le-a trecut apoi ministrului de externe, sărutîndu-le şi 
el, şi înmînîndu-le altor ,subalterni spre a le prezenta 
spre sărutar,e domnitorilor, înainte de a li se atîrna de 
gît. Cu ,acelaşi ceremonial, domnitorii au fost încinşi cu 
cîte o sabie oferită de sultan, care, la urmă, le adresă 
cu glas mieros şi foarte stins tradiţionalele cuvinte : 

1 Cordoane.

119 

www.ziuaconstanta.ro



,,Vouă v-am încredinţat cîrma iubitelor mele ţări Mol
dova ,şi Valahia etc., etc .... " Ce se petrecea atunci, la 
auzul acestor cuvinte, în sufletele celor din suite, nu este 
greu de imaginat ... 

Ceremonialul nu s-a terminat însă aici. După învesti
tură, sultanul l1e-a oferit domnitorilor în dar cîte un ar
măsar de Arabia. Grigore Ghica, împreună cu suita lui, 
a fost condus în curtea, palatului, ea să-şi ia în primire 
cadoul Padişahului, de către Ştefan Vogoride, fostul cai
macam al Moldovei 'În 1821, acum prinţ de Samos, ,şi de 
Alexandru Vogoride, fiul lui, ,care îndeplinea rÎn prezent 
funcţia de agent al Moldovei la Constantinopol. In acest 
moment, Vogoride ·cel tînăr îl îndemnă pe domnitor ca, 
în faţa reprezentantului sultanului, să sărute scara de la 
şaua calului, sub motiv că aşa cere datina. Ghica nu prea 
voia să facă asemenea lucru, dar, la stăruinţa lui Vogo
ride, domnitorul, ,,galben ca 1ceara la faţă şi cu umilia
ţiunea 1în suflet", a trebuit în cele din urmă să se supună. 
,,Noi românii am rămas uimiţi de aşa umiliaţiune naţio
nală" - relatează unul din martorii oculari 1 

- jurîn
du-se fiecare 1în sinea lui „să-şi pună toată silinţa, acti
vitatea şi patriotismul să vadă naţiunea română scăpată 
de a tari umiliaţiuni." 

In alte vremuri, asemenea ,ceremonialuri ar fi putut 
trece drept ceva obişnuit şi de neînlăturat. Generaţia lui 
Costache Negri însă - şi în primul rînd el personal -
nu mai putea accepta astfel de procedee anacronice şi 
ofensatoaire, şi întreaga sa .activitate de aici încolo va fi 
orientată către înlăturarea lor. 

De altfel, epilogul acesta v.a eonstitui ,prologul unei 
etape noi ,în lupta pentru cucerirea ·şi afirmarea demni
tăţii naţionale, luptă în care Negri se va afla totdeauna, 
neclintit, pe primele poziţii. 

1 T. Codrescu, Uricariul, vol. XII, p. 66.
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Capitolul VII 

PRIMELE REALIZĂRI ŞI PRIMELE MISIUNI 

1 

O dată ,cu încetarea emigraţiei moldovene şi întoar
cerea în ţară a proscrişilor, ca urmare a amnistiei acor
dată de Grigore Ghica, noul domnitor, intensitatea luptei 
foştilor participanţi l,a evenimentele din 1848 scade sim
ţitor în Moldova. Expli-oaţia poate fi găsită în faptul că 
ei aveau .în Grigore Ghica un prieten şi un simpatizant 
al ideilor de progres, în timp ,oe muntenii, care continuau 
activitatea politică iîn emigraţie, vedeau în Barbu Ştirbei 
un continuator al regimului dinainte de 1848 şi deci un 
duşman al lor. 

In consecinţă, imediat după instalarea lui Grigore 
Ghica în scaunul domnesc, Moldova a păşit pe calea re
formelor născute din intenţii frumoase în fond, însă făcute 
cu jumătăţi de măsură :în realitate. Domnia lui Ghica se 
remarcă prin unele acte concrete de îmbunătăţire a si
tuaţiei economice, sociale şi culturale din ţară, dar ele 
sînt încă departe de a fi în folosul direct al maselor largi 
populare. Aceasta din cauză că domnitorul, prin aparte
nenţa lui de clasă, promova un liberalism ce nu depăşea 
interesele boierimii conservatoare, numind în posturile 
cheie din guvernul său reprezentanţi ai acesteia, cu toate 
că şi-i apropie şi pe fruntaşii mişcării de la 1848, pe 
care-i plasă în funcţiuni mai mici, unde zelul lor inovatoir 
era în orice caz mai îngrădit. Printre aceştia din urmă 
se număra şi Costache Negri. 
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Fiind gata să pună umărul la treabă .ori de cîte ori

i se cerea acest lucru, imediat după întoarcerea în ţară, 
el a acceptat postul de prim asesor al Divanului de Apel 
al Moldovei, la rugămintea lui Ghica, ce-şi începea dom
nia cu reformarea şi îmbunătăţirea justiţiei. Negri n-a 
rămas mult în această funcţiune oficială. A apucat, în 
schimb, să ia unele măsuri pozitive, ca fixarea relaţiilor 
dintre boieri şi ţărani ,şi protejarea acestor.a din urmă 
contra .abuzurilor slujitorilor statului. In 1850 demisio
nează. Gazeta de Moldavia, care anunţa demisia la 26 
octombrie 1850, nu arată motivele, dar probabil că .a fă
cut-o din pricină că nu putea să colaboreze cu nişte mi
niştri ce frînau orice tentative de progres. 

La Mînjina - unde s-.a retras după atîţia ,ani de pri
begie - continua să stea însă la dispoziţia domnitorului. 
In acelaşi timp, ,el păstra legătura cu restul emigranţilor 
din străinătate, şi -în special cu Bălcescu. La propunerea 
lui Negri, Grigore Ghica fusese de acord ca Bălcescu să 
vie în Moldova, spre a fi .scutit de mizeria exilului, dar 
lucrul nu s-a putut realiza din pricina opoziţiei lui Barbu 
Ştirbei. Negri nu şi-a părăsit totuşi prietenul din pribegie. 
Cu ajutorul său bănesc, Bălcescu a putut scoate, între 
altele, ,la Pairis, România viitoare, şi îi trimitea lui Negri, 
în Moldova, pachete cu broşurile sale tipărite în Franţa, 
pentru ca ,acesta să le cunoască şi să le răspîndească în 
ţară. In vara lui 1851, Costache Negri, însoţit de Alec
sandri şi de sora lui Catiinca, s-a dus personal 1a Paris, 
pentru a-l vedea pe marele său prieten muntean - pe 
care nu-l mai văzuse din zilele iureşului parizian din .fe
bruarie 1848 - şi pentru a reîmprospăta ,contactul de idei 
şi proiecte cu restul emigraţiei. Incă din 1849 Bălcescu 
înfiinţase la Paris Comitetul Asociaţiei pentru conducerea 
emigraţiei române, avînd ca scop înfăptuirea unei revo
luţii pentru unitatea naţională şi, mai tkziu, una pentru 
independenţa naţională. Prezenţa lui Negri în capitala 
franceză, într-un moment cînd, după cum spunea Băl
cescu, Parisul era „plin de reacţionari români, dar toţi 
spun că sînt revoluţionari", a constituit una dintre ulti
mele bucurii ale istoricului, căruia generosul prieten mol
dovean avea să-i uşureze, pentru o clipă, cumplitele 
lipsuri materiale îp care trăia. 
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Dar şederea la Paris a trebuit să fie scurtată, deoarece 
la cîteva zile doar după sosirea lui acolo, Negri a fost 
rechemat în ţară de Grigore Ghica, fiind numit pîrcălab 
al Galaţiului, funcţiune pe care era rugat s-o ia numai
decît în primire. Fără a sta pe gînduri, şi-a întrerupt 

- imediat vizita în capitala franceză - unde sora lui Ca
tinca avea să mai rămînă cîteva săptămîni, probabil
pentru a aştepta încheierea cursurilor -şcolaire ale nepoatei
sale J osefina, pe ,care o va aduce apoi mai aproape, la
Viena - el grăbindu-se să răspundă ohemării domnito
rului şi 1să se prezinte la postul în care :nu vedea o fa.-
voare, cît o datorie.

Galaţiul era pe atunci oraşul cel mai important din
Moldova, după Iaşi, capitala ţării. Port liber la Dunăre,
cu agenţii consulare pentru ţările ce aveau relaţii comer
ciale -cu Moldova, pe aici se scurgeau bogăţiile indigene
destinate exportului : cereale, lemnărie, vite, sare etc. !n
special uriaşele cantităţi de produse agricole 1 aduceau
ţării un venit considerabil, menit să echilibreze bugetul
moştenit de la regimul precedent cu un deficit împovă
rător. De asemenea, pe aici intrau mărfurile aduse din
ţările industrializate - Anglia, Franţa şi Austria - sub
forima fabricatelor de metal, a ţesăturilor şi a obiectelor
de lux pentru consumul boierimii. Activitatea portului
era -extrem de vie şi printr-un început de politică inter
venţionistă iîn domeniul comerţului, în sensul limitării
importului, guvernul lui Grigore Ghica reuşi să încline
în scurtă vreme balanţa comerţului exterior în favoarea
exportului, ceea ce contribui 1a redresarea financi-ară a
ţării. Oraşul dunărean beneficia în primul rînd de această
prosperare, prin veniturile ce-i reveneau de pe urma ma
relui trafic operat prin arterele lui ,comerciale. Galaţiul
devenise astfel isprăvnicia cea mai mănoasă a Moldovei,
şi dacă Negri a fost numit pîrcă1ab aici, aceasta se datora
încrederii ce i-o acorda Grigore Ghica, interesat să aibă

1 Marx arăta că Principatele române exportau atunci numai 

în Anglia aproximativ 1 500 OOO hectolitri cereale, fiind a cincea 

ţară, după Rusia, Prusia, Danemarca şi Statele Unite, care alimenta 

cu grîu Marea Britanie. (Opere, vol. 9, p. 470). 
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în această regiune importantă a ţării un reprezentant pe 
care să se poată bizui în aplicarea politicii sale economice. 

La puţină vrnme după instalarea ·sa, gălăţenii văzură, 
nu fără surprinde,r,e, că !În locul unui arivist lacom şi 
pornit să se îmbogăţească repede, aşa cum făceau prede
cesorii lui, aveau în fruntea lor un om moderat, cinstit, 
drept şi prietenos, dar în acelaşi timp energic şi într,eprid, 
devotat intereselor generale şi cîtuşi de puţin preocupat 
de grija chiverniselii ,proprii. In calitatea sa de pîrcălab, 
Negiri se făcu interpretul politicii de redresare economică, 
susţinînd ou toată puterea şi influenţa de care dispunea 
reducerea taxelor de export şi ridicarea taxelor vamale 
de import, încurajînrd astfel în mod simţitor valorificarea 
produselor -autohtone. 

O altă operă constructivă iniţiată în timpul pîrcălăbiei 
sale a fost modernizairea Galaţiului. Ga preşedinte al co
misiunii pentru înfrumuseţarea oraşului - comisiune în
fiinţată încă din 1836, dar •care figurase pînă acum mai 
mult ou numele - lui Negri i se datoreşte purcederea 
spre înfăptuirea multor lucrări edilitare, ca, de pildă, 
amenajarea -c-entrului oraşului conform cu legile urbanis
ticii, şi mai ales ;refacerea şi dezvoltarea portului prin 
construirea unui chei nou, pe o lungime de 340 metri, 
prevăzut cu dane betonate pentru ancorarea vaselor şi 
cu magazii moderne pentru depozitarea mărfurilor. Ga
laţiul ,cunoscu astfel un moment de mare avînt, graţie 
iniţiativ,elo.r lui Costache Negri. 

începuturile 1a:cestea frumoase ,aveau să fie însă în
trerupte numai după doi ani, în 1853, o dată cu decla
rarea conflictului ruso-turc ce va declanşa apoi războiul 
Crimeei. Incă de la începutul conflagraţiei, Principatele 
române fură ocupate de •trupele ruseşti şi orice activitate 
a guV1ernului de aici a trebuit să se întrerupă. In Mol
dova, ,administraţia lui Grigore Ghica se destrămă, dom
nitorul -însuşi, din dorinţa de a-şi ,pă•stra neutralitatea, 
părăsi temporar ţara, refuzînd ordinul sultanului de a 
se duce la Constantinopol şi refugiindu-se la Viena; după 
retragerea trupelor ruseşti, Moldova fu ocupată de turci, 
apoi de austrieci, aceştia veniţi, chipurile, în calitate de 
,,neutri". Anii 1853 şi 1854 au fost ani grei pentru po
porul româ..'1.. Războiul înrăutăţeşte iarăşi situaţia finan-
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( 

ciară a ţării : după ce în 1853 se înregist:riase un beneficiu 
de 120 OOO lei, ocupaţia austriacă lăsa la sfîrşitul războiu
lui un deficit de şase milioane lei. 

·Costache Negri părăsi şi el pîrcălăbia Galaţiului şi se
întoarse iarăşi la Mînjina, hotărit să se intereseze acum 
de afacerile moşiei, încurcate rău din pricina multelor 
data.rii vechi. Arci ,îşi regăsea în'Că o dată familia, căci, 
celibatarul acesta îndărătnic avea totuşi o „familie". Ea 
se compunea din surorile Catinca şi Z ulnia, precum şi 
călugăriţa Eugenia Negri oare, dintr-un spirit de solida
irita'te familială, îşi împărţea viaţa între mănă,stire şi co
nacul de 1a Mînjina. Dar mai ales gîndurile lui se în
dreptau cătl'e J osefina, fika aflată acum la Viena, unde 
lll1ma studii de muzică şi pictură. Negri nutrea o afec
ţiune părintească de o rară devoţiune faţă de fetiţă, 
pentru creşterea şi educaţia căreia nu pierdea nici un 
prilej de a-şi maniifesta bog,atele lui I'esurse sufleteşti. 
Corespondenţa dintre tată şi fiică, începută în această 
vreme, e revelatoare. iDe la Mînjina, Neg:ri, resimţind 
dornl copilei mai mult decît ân alte momente cînd obliga
ţiile obşteşti îl solicitau în direcţii extrafamilialle, îi scria 
J osefinei scrisori pline de căldură, în ,oare dragostea pă
rintească se îmbina cu grija de a-i insufla interes pentru 
viaţa poporului în sînul căruia fata se va int�gra în cu
rînd. Odată îi 1Jrimi tea, la Viena, texte şi hore moldove
neşti cu îndemnul „ca atunci cînd le vei cînta, să-ţi amin
teşti cel puţin în acest chip de mine". 1 Tînăra fată, an
trenată într-o viaţă mai variată, găsea însă mai puţin 
timp sipre •a-i scrie tatălui, care tînjea totdeauna după 
slovele ei. J osefina îl ţinea totuşi la curent despre pre
ocupările şi viaţa ei personală - pînă ,oînd Negri primi 
într-o bună zi (pe la sfîrşitul lui 1854), nu fără surprin
dere (fiica abra se apropia de oinciisprezec� ani), vestea 
că fata a luat hotărîrea de a se mărita. ,,Iată o dumini•că, 
zi de odihnă - îi răspundea el. - şi o folosesc focă o 

1 Toate citatele din corespondenţa cu Josefina, folosite în cursul

acestei lucrări, sînt luate din C. Negri, Versuri, proză, scrisori, 1909. 

Scrisorile, redactate în limba franceză, au fost traduse în româ

neşte de Emil Gîrleanu. 
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dată spre a te îmbrăţişa cu dragoste, scumpa mea fiică, 
şi a-ţi spune cît sînt de mişcat şi rde întristat la gîndul că 
ne vom despărţi. Oricum, acesta e destinul părinţilor. Nu 
uita însă că ,sub înfăţişarea mea posomorîtă şi aibătută, 
inima mea bate pentru tine". Episodul arată că în omul 
preocupat totdeauna de problemele mari .politfoe şi so
ciale, se ascundea un su:filet cald ce vibra cu putere la 
lumina sentimentelor p3-terne. (Josefina s-a măritat în 
1854 cu Vasile Roonalo, venind 'În ţară cu el. Mai tîrziu, 
peste vreo zece ani, ea s-a recăsătorit cu Ştefan Sturza, 
un nepot al fostului domnrtor I9an Sandu Sturza.) 

Retras, aşadar, la proprietatea lui de l,a Mînjina, 
pentru perioada cit a duTat războiul Crimeei, Negri a dm, 
aici o viaţă izolată, nu lipsită de griji şi amărăciuni. Pe 
de o parte, date fiind condiţiHe situaţiei de război, aface
rile gospodăreşti mergeau prost. Vînzarea produselor agri
co1e întîmpina greutăţi, preţurile scădeau mereu, în timp 
ce datoriile financiare se înmulţeau. Pe de altă parte, în 
faţa ofensivei boierimii de a-şi întări privilegiile, precum 
şi a goanei numeroşilor pescuitori în ape tulburi de a 
se căpătui .cu orice chip şi prin orice mijloace, Negri 
părea dezgustat şi abătut de •spectacolul acelor ani. Lu
crul se vede limpede dintr-o scrisoare din toamna lui 
1854 către Alecsandri, căruia îi mărturisea cu sinceritate, 
ca unui bun prieten, mîhnirile şi nemulţumirile lui ac
tuale : ,,Mă ocup, dragă V:asile, să vînd cu ce-oi putea 
porumbul .şi aş dori să nu mai am de îndeplinit a,semenea 
treburi în condiţiile în care mă aflu acum. Dimpotrivă, 
aş vrea să mă retrag undeva, cu nimica toată, dar fă,ră 
datorii, şi să pot să mă bucur din tot sufletul de acea 
mediocritate aurită de .care vorbeşte Horaţiu. A munci 
şi a trăi este singura mea dorinţă şi ţie pot să ţi-o spun, 
fără să fiu taxat de fa1se sentimente : am fost totdeauna 
contra sistemului de privilegiaţi trîntori care trăiesc de 
pe urma muncii altora ,şi nu au altă grijă decît de a căuta 
tot felul de şmecherlrcurri pentru a continua această stare. 
Inchipuie-ţi, dragă Vasiile, pe v·echiul tău prieten cu 12 ha 
de pămînt undev.a, un plug, opt boi frumoşi şi o căsuţă 
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pe măsura acestora, muncind să scoată din păimînt să
mînţa necesară, ca ,în vremurile arhaice ... " 1 

Nu trebuie să se înţeleagă din acestea că Negri era 
un dezabuzat. Energia lui intelectuală şi diisponrbili,tăţile 
de luptă pentru înfăptuirea idealurilor generaţiei sale 
erau la fel de puternice ca oricînd, atît doar că împre
jlllI'ări1e il împiedicau deocamdată să şi le afirme. 

2 

Acest virtual Cincinatus, care ducea dorul unei exis
tenţe patriarhale, depărtată de frămîntările vieţii publice, 
a fost însă repede smuls din mrejele nostailgiilor lui 
momentane ,şi .chemat din nou să ia parte la oper,a de 
renaştere a ţării. Ca urmare a deplasării frontului în 
regiunea Crimeei, unde Turcia şi aliatele ei, Anglia şi 
Franţa, îşi concentmseră uriaşe forţe militare, Moldova 
şi Muntenia au fost ocupate de Austria, în baza unei con
venţii bilaterale ,cu Turda, ,pentru tot timpul cît va dura 
războiul. Cei doi domnitori, Barbu ŞtiTbei şi Grigore 
Ghica, refugiaţi, precum am văzut, la Viena, se ,reîntoa,r
seră acum în ţările lor şi, cu sprijinul austriac - care 
era de fapt o supraveghere - se reinstalară pe tronu
rile Jor. 

Revenit în faşi, la s:nîrşitul lui 1854, Grigore Ghica 

formă un guvern nou, la începutul anului 1855, în ea,re, 
deşi departamentele cheie le deţineau încă reprezentanţii 
boierimii ruginite şi retrograde, fură numiţi şi cîţiva băr
baţi mai tineri, tSusţinători ai ideilor de progres, ca Di
mitrie Rallet - la culte, Anastase Panu - la justiţie, 
beizadea Ion Ghica (fiul domni:toru:1ui) - la externe şi 
Costache Negri - la lucrările publice. Totodată, domni
torul îl luă ca secretar pe Edouard Grenier, un tînăr fran
cez de 35 de ani, prieten cu Alecsandri şi Negri, el însuşi 
poet şi ,simpatizant al r�voluţiei din 1848, care activase 

1 Biblioteca Academiei Republicii Socialiste România, ms.

2253, f. 181 (Scrisoarea e în 1. franceză). 
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în diplomaţia franceză pînă la 2 decembrie 1851, cînd îşi 
dăduse demiisia în semn de protest împotriva loviturii de 
start; a lui Napoleon al III-lea. Ca secretar al cancelariei 
domneşti de la Iaşi, G:r,enier ,a fost un colaborator devotat 
al miniştrilor lui Grigore Ghica în cele 18 luni cît a durat 
a doua perioadă a domniei acestuia. 1 

Costache Negri fu deci chemat :să conducă unul dintre 
cele mai importante departamente, lucrările publice, unde 
totul trebuia făcut de l-a început. Acest departament fu
sese înfiinţat în prima parte a domniei lui Ghi.oa, dar 
atunci nu aipucaise să se organizeze pe deplin şi cu atît r 
mai puţin să treacă Ja realizări, din pricina obstrucţiilor 
marii boierimi. Menit să ajute la pătrunder,ea civilizaţiei 
în arhaica Moldavă, zdruncinînd astfel vechiul stil de 
viaţă al 011înduirii feu:dale, boierimea nu vedea cu ochi 
buni apariţia unui asemenea departament. In 1850, Roz
novanu, unul dintre cei mai bogaţi oameni ai Moldovei, 
fiind ohema:t să ia conducerea noului minister, refuzase 
să primească, declar[nd ou cinism : ,,Dacă e vorba să 
înfrumuseţez oraş.ul,_ înseamnă să mă distrug pe mine 
însumi". Cel dintîi ministru al lucrărilor publrce a fost, 
atunci, pentru scurtă vreme, Mihail �ogălniceanu, oare, 
în această calitate, izbutise să obţină ca produsele mol
doveneşti să fre prezentate, în cadrul pavilionului impe
dului otoman, la E:xipoziţia Universală de la Londra, din 
1852, liU:cru ce se întîmpla pentru prima oară în istoria 
ţării. După �ogălniceanu urmase Costa:che Negruzzi, dar 
departamentul nu reuşise încă să :se consolideze . 

.Aicum, alegerea lui Negri se datora, desigur, mai ales 
faptului că ÎIIl timpul rpî,rcălăbiei la Galaţi el dăduse do
vadă de muJtă iniţiativă şi spkit constructiv în domeniul 
realizăril'Olr practice. Domnitoc,ul lăsă mî:nă -liberă mini1stru
lui său să introducă, în cadrul departamentului pe care-l 
conducea, refo:rnnele, de-o valoare maximă pentru a:cea 
vreme, pe care le socotea necesare. Aşa, de pildă, dorind 
să uşu;reze poverile ţărănimii, de a cărei soartă se pre
ocupa în permanenţă, Negri reduse 1a jumăitate numărul 
zilelor datorate de ţărani pentru întreţiner,ea drumurilor, 

1 Vezi: Lettres inedites du poete roumain Basile Alecsandri d 

Edouard Grenier ... pubLiees par Georges Cazier, Paris, 1911. 
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proipunînd totodată realizarea de şosele noi ,prin iinvelstiţii 
dim. ·fundurile staltului. In aceeaşi oT:dine .de !pl'eolC'Uipări, el 
a desfiinţat transportul obligatoriu al sării de către ţărani; 
corvoadă ce apăsa greu asupra păturii rurale. Tot din
tr-un sentiment de compasiune omenească a mărit peni
tenciarul de la Tg. Ocna, important centru salin, spre a 
îmbunătăţi condiţiile de viaţă ale deţinuţilor ce lucrau 
aici. MinÎlsterul a trecut apoi la înfăptuiri mai largi, cum 
au fost : sporirea numărului municipalităţilor din Mol
dova, dublarea- coripu1ui de pompieri de la 8 la 16 com
panii, a or.ganizait serv:iiciul diligenţelor şi a introdus tele
graful, făcînd ca legăturile dintre Iaşi şi Bucureşti să fie 
mai strînse şi oferind Moldovei posibilitatea de a avea 
oomunicări telegr.afice cu restul Ew,opei, a adus în ţară 
un grup de ingineri francezi pentru intensificarea cam
paniei de construcţii, a concesionat naviga'ţia pe Prut 
unei societăţi frianceze şi a întocmit un plan de construire 
de căi ferate ale ,căror lucrări urmau să fie concesionate 
tot uno.r ,societăţi franceze ; dar ace,st din urmă proiect 
n-a ma,i apucat să fie realizat în timpul domniei lui Gri
gore Ghica. Este demn de relevat că în această vreme
Negri a depus eforturi mari spre a păstra independenţa
de iniţiativă în angajarea şi efectuarea lucTărilor, în
cheind contracte numai cu acele societăţi .străine, în speţă
franceze,· ce se dov,edeau mai avantaj,oase pentru ţară,
refuziînd , ofertele austriece care condiţionau colaborarea
priin clauze prea grele pentru economia naţională. Astfel,
cî:nd în vara ,luî 1855 consulul austriac la Iaşi, Godel de
Lannoy, prevalîndu-se de faptul că trupele austriece
ocupau Moldova, protestează pe lîngă guvernul lui Ghica
împotriva concesionării unor lucrări societăţilor franceze,
cerînrl ca ele să fie ,concesionate societăţi.lor austriece,
Negri, ca ministru de resort, răspunse în termeni foarte
drastici tentativei de imixtiune a reprezentantului Vienei
în treburile interne ale ţării. Gestul făcu multă vîlvă şi
avu !Ca ef�ot retiraig,erea inrtel'Vlem.ţi·ei impudentului con
sul. 1 De altfel, Godel de Lannoy, avansat mai tkziu în
diplomaţia austriacă, nu va uita niciodată afrontul primit

1 Vezi : Vladimir I. Ghica, Spicuiri istorice, Iaşi, 1936.
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din partea liui Negri şi va căuta, ori de cîte ori i se va 
oferi iprillejul, să-şi ia revanşa. 

Dar actiivitatea lui Negri nu s�a limitat, în a,ceastă 
perioadă, la spedficul mini!steru1ui pe ca:re-1 conducea. 
Alături de ceilalţi membri progresişti ,ai guvernului, el a 
susţinut înfăiptutrea reformelor şi în alte domenii. Cul
tu:ria, justiţiJa, sănătatea publrică, ,a,gricul1Jura etc. i�au 
stfrnit totdeauna interiesul, şi în şedinţele de cabinet sau 
în consfătuirhle cu prietenii şi coil:aboratorii lui apărn în 
mod ferm reformele p:riopuse de alţii sau iniţiate de el 
însuşi. O largă dezvoltare şi ,înflori-re ,a căpătat atunci 
viaţa culturnlă a Moldov,ei. Numărul şcolilor a fost mărit, 
univerisitatea din Iaşi ,s-a rnorganizat prin înfiinţarea celor 
t:riei facultăţi - litere, ştiinţe şi drept (la aiceasta d•in 
urmă fusese numit Simion Bărnuţiu, refugiat din Transil
v;ani'a), p.Uibili!carea de cărţi şi reviste luă un mare avînt. 

Acest reviriment cultural nu er.a scutit însă de multe 
piedici şi de gr,ele lupte. I:n ciuda liber.ali'tăţilor lui Grig,ore 
Ghica, cenzu:ria îşi exercita din plin prer,ogativel,e ei de 
înfrînare a elanurilor progresiste, în faţa cărora boieri
mea reacţionară şi retrogradă opunea o rezistenţă dfrză. 
Publiicaţiille - principala arm� de luptă a oamenilor noi 
- continuau să fie suspendate pentru te miri ce, ca şi
mai înainte, ori erau silite să-,şi schtmbe titlurile sau pe
aceia dintre redactori care se dovedea:u parti2lani prea ze-
loşi ai ;progresului.

!n sînul guv,ernului, Negri, reprezentînd aripa radicală
(Ston afirmă că Negri era „un fel de prim-ministru al lui 
Ghica"), alături de Rallet şi Panu, cerea cu tărie în pri
mul rînd rezolvarea ,chestiuntlor a •căror dezleg.are opinia 
publică le aştepta ou nerăbdare. P<rintire acestea, de ac
tualitate imediată erau: dezrobkea ţiganilor şi seculari
zarea averilor mănăstireşti aiaaiparate de călugării greci. 
Negi,i ,cer-ea însă ca înainte de toate să fie desfiinţată 
cenzura, pentru ,ca presa să a:ibă pasi.bi,litatea de a lămlllI'i 
�aria în deplină libertate, făoîndu-se cu adevărat purtă
torul de cuv,înt al opiniei publice şi apoi, guyernul, cu
nascînd dorinţeile şi aspiraţiile poporului, să treacă la în
făptuirea lor reală. Bineînţeles, fracţiunea conservatoare, 
în cap cu ministrul de interne Ştefan Catargiu, nu admi
tea nici una din reformele propuse, invocînd pretextl;ll 
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complicaţiilor de ordin extern pe care le-ar produce apli
carea lor. Se născură discuţii aprinse, cărora domnitorul, 
ca factor suprem, cu greu le putea face faţă. In şedinţele 
cabinetului, care erau uneori furtunoase, Ghica, spre a 
evita dezmembrarea guvernului, adoptă o poziţie de 
arbitru. El amînă discutarea problemei cenzurii, ridicată 
de Negri, iar în chestiunea averilor mănăstireşti argu
mentă că acea:sta nu poate fi rezolvată printr-o hotărîire 
unilaterală a guvernului Moldovei, dar admise că eman
ciparea ţiganilor ar putea fi înfăptuită fără. să creeze 
complicaţii de ordin extern. Şi aici se manifestară însă di
sensiuni acute. Miniştrii liberali, în frunte cu Negri, sus
ţineau că problema poate fi atacată printr-un simplu de
cret care să declare abolirea sclaviei fără nici o despăgu-
bire, în timp ce miniştrii conservatori, prin glasul lui Ca
targiu, declarau că aceasta ar fi o spoliaţiune. Totuşi, sub 
pr.esiU1I1ea op.iiniei ,publice 1, după multe de2Jbateri se �on
veni să se facă emanciparea ţiganilor, acordîndu-se o des
păgubire de zece galbeni pentru fiecare suflet. Fu o 
primă victorie împotriva taberei reacţionare din guvern, 
aclamată ,cu buC'Ulrie de toate e1ementeLe progrr:iesiste din 
Moldova. Două sute de mii de suflete îşi căpătau astfel 
libertatea, dar actul în sine avea o importanţă mult mai 
mare, deoarece însemna începutul unei serii de reforme 
ce vor urma în mod inevitabil. România literară a lui 
Alecsandri, suprimată în 1852 pentru că într-un articol 
al lui Bălcescu despre Răzvan şi Vidra se făcea o aluzie 
la „poporul de robi ţigani", avea să fie suspendată a doua 
oară, după ce reapăruse în 1855, fiindcă salutase dezro
birea ţiganilor printr-o frază prea îndrăzneaţă : ,,Astăzi 
cade şi se desfiinţează sclavia cea neagră, mîine cată să 
cadă şi să se desfiinţeze şerbia cea albă - căci altfel 
cum vom începe a fi o societate nouă?" Aluzia la eman
ciparea ţăranilor de sub robia boierimii era mult prea 
străvezie, ca să i se poată acorda dreptul de a pătrunde 
în popor! 

1 Să nu uităm că în 1853 fusese publicat la Iaşi, în traducerea

lui T. Codrescu, romanul Harrietei Becher-Stowe, Coliba unchiului

Tom, remarcabilă lucrare pledînd pentru abolirea sclaviei. 
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Negri nu izbutise să-şi impună punctul de vedere în 
privinţa desfiinţării cenzurii, dar se bucura că o reformă 
cu semnificaţie socială largă, ca emanciparea ţiganilor, 
putuse fi realizată în pofida î:rnpotriv:i:rii reacţiunii. Cît 
despre a treia mare problemă, secularizarea averilor mă
năstireşti, aceasta era într-adevăr mult prea complicată 
pentru a putea fi rezolvată dintr-o dată ; tot lui îi va fi 
însă dat să ducă bătălia şi în această direcţie. 

3 

Pe lîngă şi paralel cu activitatea lui de ministru în 
cabinetul de la Iaşi, Costache Negri fu însărcinat de Gri
gore Ghica şi cu alte atribuţii, de astă dată abordînd do
meniul diplomatic. Prin aceasta, el îşi inaugura acum o 
carieră în care numele său va rămîne pentru totdeauna 
legat în analele acelei epoci de lupta pentru recunoaşte
rea drepturilor ţării ·pe arena internaţională. Timp de 
zece ani de aici încolo, Negri îşi va sluji patria în misiuni 
extrem de dificile, desfăşurate dincolo de fruntariile ei, 
cu nestrămutată hotărîre de a fi la înălţimea atribuţiilor 
ce i se încredinţau, şi ,avî:nd totdeauna - aproape ca o 
idee fixă - gîndul la ridicarea prestigiului ţării şi afir
marea demnităţii naţionale. 

Deşi războiul Crimeei era în toi, la Viena se începură, 
în martie 1855, negocieri între puterile beligerante în ve
derea rezolvării problemelor aferente, ,,pe cale paşnică". 
Austria, ca putere „neutră", se oferi să găzduiască o 
„conferinţă a păcii", la nivelul ambasadorilor, al cărei 
mobil era de a sili Rusia să accepte condiţiile puterilm 
occidentale pentru încetarea focului. Printre problemele 
aduse în discuţie, cele mai spinoase se refereau la soarta 
şi statutul viitor al Principatelor Române. Acestea erau 
excluse însă de la dezbateri, fiind considerate provincii 
ale imperiului otoman şi deci reprezentate de partea 
turcă. Totuşi, printr-o scrisoare vizirială, adresată la 7 a
prilie lui Grigore Ghica şi Barbu Ştirbei, Poarta invita pe 
cei doi domnitori să-şi trimită cîte un delegat la Viena, 
spre a· da, în caz de· nevoie, lămuriri plenipotenţiarului 
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otoman în legătură cu chestiunile privind Principatele. 
Era numai o formalitate, deoarece delegaţii români nu 
puteau exprima nici' un punct de vedere propriu, neavînd 
posibilitatea de a lua parte la dezbateri. Grigore Ghica 
folosi totuşi prilejul oferit de Poartă şi îi încredinţă acea
stă misiune lui Negri, care şi plecă fără întîrziere, la 10 
aprilie 1855, spre Viena, pentru a fi la dispoziţia lui Ali 
Paşa, plenipotenţiarul Turciei. 

In capitala austriacă, Negri nu se mulţumi însă să fie 
o simplă anexă docilă, la remorca reprezentantului Tur
ciei. De îndată ce sosi la Viena, el luă contact cu Ali Paşa,
apoi, în aceeaşi zi, f�cu o vizită contelui Buol Schanen
stein, ministrul de externe al Austriei, care-l primi nu
maidecît, la cerere. Dar acestea erau simple vizite proto
colare; Negri îşi îndreptase speranţele în alte părţi. In
cîteva întrevederi cu baronul de Bourquenay, ambasado
rul Franţei, şi cu contele Westmoreland, ambasadorul
Angliei, el expuse pe larg doleanţele poporului român,
care se concretizau, în esenţă, la dobîndirea autonomiei,
prevăzută în vechile tratate încheiia'te cu Poarta, dar ne
respectate în fapt. Negri înfăţişă celor doi ambasadori
natura legăturilor dintre Poartă şi Principate în d@
cursul vremurilor, obligaţiile pe care ambele părţi şi le
asumaseră prin diferite tratate etc., apoi dădu glas marii
aspiraţii a românilor, unirea Principatelor, prezentînd
ambasadorilor de la Viena un memoriu în acest sens. Era
pentru prima dată cînd problema Unirii, expusă de Negri
cu tactul cerut de împrejurări, dar totodată cu multă fer
mitate, intra în sfera de preocupări a unui areopag euro
pean. In urma acestor întrevederi, Negri obţinu ca baro
nul de Bourquenay să citească într-una din şedinţele con
ferinţei o lungă comunicare, redactată de ambasadorul
francez în colaborare cu delegatul moldovean, referitoare
la problema unirii Principatelor. Intervenţia plenipoten
ţiarului francez stîrni oarecare animaţie între colegii lui,
dar nimeni nu bănuia cum şi de către cine fusese ea in
spirată. Trecîndu-se la vot, în principiu, Franţa se declară
în favoarea Unirii, Rusia o susţinu cu unele condiţionări,
Turcia şi Austria, cărora li s-a alăturat şi Anglia, se opu
seră însă acestei idei, fiecare din interese proprii. Pro-
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blema Unirii fu, deci, abandonată de conferinţă, neîntru
nind majoritatea. 

Lucrările nu se opriră totuşi aici. Alte două şedinţe 
ale conferinţei au fost consacrate exclusiv discutării ches
tiunii Principatelor, în lumina relaţiilor lor cu imperiul 
otoman, atingîndu-se, -pri.intre altele, următoa:r•ele dezide
rate formulate în culise de Negri: instaurarea unei admi
nistraţii naţionale neatîrnate, alegerea domnitorului de 
către Adunarea ţării, hotărîrea unui tribut fix o dată pen
tru totdeauna, dreptul de a avea o oştire naţională, etc. 
Turcia fu ,n,evoită ,să admită discutarea ,acestor puncte, dar 
cu rezerva de a le lua în dezbatere după o anumită peri
oadă de studiu. Negri căpătă astfel asigurări că problema 
autonomiei Principatelor va fi analizată „în modul cel 
mai serios" la o viitoare conferinţă. Deocamdată, la Viena 
se preconiza (şi mai pe urmă s-a hotărît) ca Principatele 
să treacă sub garanţia colectivă a celor şapte puteri, lu
cru destul. de important, deoarece ele intrau pI"in aceasta 
în orbita europeană, ca un prim pas spre eliberarea de 
sub. dominaţia otomană. Deşi în stadiul principialităţilor, 
succesul lui Negri a fost real la Viena. 
· In tot timpul conferinţei ambasadorilor, el păstră o

legătură strînsă cu Grigore Ghica, transmiţîndu-i cu re
gularitate - printr-o corespondenţă abilă, deoarece se
cretul comunicărilor putea fi oricînd violat de agenţii
străini, în special turci şi austrieci - rezultatele inter
venţiilor făcute. Domnitorul se declara mulţumit de o
pera trimisului său şi-i acorda, cu încredere, întreaga li
bertate de acţiune. ,,Scrisoarea dumitale din 12 mai mi-a
sosit azi şi am citit-o cu mult interes, îi scria el la 20 mai.
Fii prolix, scumpul meu, şi intră în toate amănuntele;
îmi place să te urmez şi să te citesc ... Nu am alte instruc
ţiuni pentru dumneata, decît să faci ce-i şti că este mai
bine ca să obţinem vechile noastre drepturi politice; fă-te
în patru peritru a ajunge să le obţii" 1

. 

Străduinţele depuse de Negri la Viena pentru a în
drepta cauza românească pe un făgaş favorabil n-au fost, 
evident, mici şi nici uşoare. In timpul conferinţei amba
sadorilor, Viena mişuna· de români - în speţă munteni 
ce se aflau încă în exil - care urmăreau dezbaterile, 

1 Vladimir I. Ghica, op. cit.
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dar aşteptînd ca rezolvarea problemei Principatelor să 
vină de-a gata, fie de la turci, fie de la austrieci, fie de 
la franco-britanici. Despre ei, Ioan Maiorescu, pe atunci 
funcţionar la ministerul de justiţie austriac, putea spune 
unele lucruri nu tocmai plăcute : ,,Dumnealor şed în de
şert aici, ba ce zic în deşert ? Se plimbă pe la Baden şi 
Luxemburg", adăugînd că „românii sînt încă copii în mi
sterele politicii". Caracterizarea nu se referea, fireşte, la 
Negri, pe care Ioan Maiorescu îl cunoscuse în acele zile 
la Viena şi în care vedea o personalitate cu totul deose
bită de a celorlalţi români întîlniţi de el. Negri, cunos
cînd interesele antagonice ale marilor puteri cu privire 
la ţările române, căuta să speculeze cu mult tact şi mai 
ales cu o perseverenţă dusă pînă la extrem rivalităţile 
dintre ele, convins că în cele din urmă cauza românească 
va triU1IDfa. Datori'tă acestei comportări - fă,ră a folosi 
totuşi metodele diplomatice obişnuite (intrigi, ingerinţe, 
linguşiri, ploconeli servile) - dublată de un farmec per
sonal deosebit, precum şi de o experienţă cîştigată în lun
gile contacte cu lumea Apusului, unde îşi însuşise un ori·
zont larg de gîndire, o tehnică a informaţiei, o anumită 
ţinută şi o anumită disciplină de a cugeta şi de a 
munci - elemente ce-şi dădeau acum roadele - Negri 
îşi atrăgea stima şi aprecierea tuturor celor ce-l vedeau 
la treabă. Indeosebi demnitatea sa impunătoare, ce nu 
accepta nici un compromis moral, sfîrşea adesea prin a-şi 
dezarma adversarii şi a-şi atrage noi simpatii. După ple
carea lui din Viena, Ioan Maiorescu, într-o scrisoare că
tre Geo11ge Sion (iulie 1856), ţinea ,să adauge: ,,Spune 
domnului Negri închinăciuni din partea mea... Ce mult 
am rămas mulţumit de acest om" 1

• 

In ·cele două luni cît a sta,t la Viena, Negri îşi consa
cra tot timpul misiunii sale, făcînd memorii, scrise de el 
însuşi (avea un scr,is foarte frumos), dînd ;precizări, elabo
rînd neîncetat documente pentru susţinerea ,cauzei. 2 ln-

1 Şt. Meteş, op. cit. 
2 In secţia de manuscrise a Bibliotecii Academiei Republicii 

Socialiste România pot fi văzute trei memorii de. acest fel, scrise 
şi semnate de el (în limba franceză), adresate ministrului de ex
terne al Austriei şi ambasadorilor Franţei şi Angliei, datate 17 iu

nie 1855, deci după sosirea în ţară. Memoriile au acelaşi conţinut, 
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colo, viaţa lui în capitala austriacă se desfăşura „destul 
de trist, fiindcă ies foarte puţin", după cum îi scria, la 
20 mai, fiicei lui stabilită între timp în ţară. Avea o sin
gură dorinţă, aceea de a-şi vedea misiunea îndeplinită şi 
de a se întoarce acasă cu sentimentul că şi-a făcut dato
!ria, pentru a se bucura apoi de odihnă, alături de ai săi 
- ,,eu care nu-mi pot găsi adevărata mulţumire decît în
mijlocul scumpei mele familii".

Dar, tocmai această mulţumire avea să-i fie răpită din 
nou, îndată după revenirea de la Viena. 

4 

Abia întors în ţară, nici nu avu timp să-şi vadă bine 
familia, că o nouă misiune, şi mai complicată încă, îl che
ma iarăşi la datorie. Pe la sfîrşitul lui iunie părăsi laşul, 
din însărcinarea domni'torului, pornind spre Constantino
pol, împreună cu Dimitrie Rallet, ministrul cultelor, pen
tru a susţine cauza moldovenească în litigiul mănăstirilor 
închinate şi totodată pentru a duce tratative ,cu guv,er
nul turc în vederea obţinerii unui ajutor bănesc de 14 OOO 
de galbeni, spre a se putea face faţă dificultăţilor finan
ciare ale Moldovei, provocate de războiul Crimeei. Sau, 
cum spunea Negri într-o scrisoare de la 9 august 1855, a
dresată din Pera lui Ion Ghica, pe care-l ruga să vină să-i 
dea concursul: ,,E vorba de a smulge locurilor Sfinte o 
parte din ceea ce ele au la noi în cele două Principate, 
pen'tru a putea face faţă urgentelor nevoi ale ocupaţiei 
prezente, ca şi pentru a acoperi uriaşele deficite rămase 
de pe urma ocupaţiilor trecut€". 1 

aducînd unele precizări de amănunt în legătură cu tratatele mai 

vechi dintre Poartă şi Principatele Române şi ele urmau să fie 

transmise lui Eudoxiu Hurmuzachi, la Viena, spre a fi înmînate 

diplomaţilor respectivi. Din motive necunoscute, plicurile n-au 

mai fost trimise, şi ele s-au păstrat pînă astăzi, constituind o măr

turie a conştiinciozităţii şi felului cum înţelegea să lucreze el. 
1 Biblioteca Academiei Republicii Socialiste România, Cores

pondenţa C. Negri-I. Ghica, Ms. înv. 82812-82885. (Scrisoarea 

din 9 august 1855). 
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Problema mănăstirilor închinate constituia obiectul 
unui litigiu mai vechi între guvernele din Principate şi 
forurile eclesiastice ortodoxe de la Constantinopol. Sub 
denumirea de „mănăstiri închinate" erau incluse acele 
lăcaşuri religioase din Muntenia şi Moldova - ce erau 
în acelaşi timp şi i:r:nportante centre de cultură - pe 
care unii domnitori din trecut le „închinaseră" aşa-numi
telor locuri sfinte din Grecia şi Asia Mică (Muntele Athos, 
Antiohia, Ierusalim etc.), ca unor foruri tutelare în 
ordine spirituală. In decursul veacurilor, egumenii trimişi 
de patriarhiile respective să păstorească aceste aşezări 
deveniseră însă stăpîni absoluţi ai lor, dispunînd de ave
rile uriaşe şi comportîndu-se în administrarea lor ca stat 
în stat. In secolul al XIX-lea, mănăstirile închinat� aveau 
un patrimoniu funciar de 2 500 OOO pogoane, pe supra
faţa căruia lucrau, în condiţii de adevărată sclavie, circa 
600 OOO de ţărani români, iar administratorii în haine că
lugăreşti încasau anual un venit de 15 milioane lei (la va
loarea din 1850). Toţi aceşti bani intrau în 'vistieri.a pa
triarhiilor tutelare. Deci pe lîngă celelalte tributuri plă
tite imperiului otoman, poporul român mai era deposedat 
şi de patriarhiile greco-bizantine de aproape un sfert 
din produsul muncii lui. 

In urma revoluţiei din 1821, românii ridicară pentru 
prima dată problema mănăstirilor închinate, cerînd să se 
înlăture această nedreptate strigătoare la cer. Dar cum 
rezolvarea ei depindea de bunăvoinţa Turciei, în impe
riul căreia se consumau faptele, se înţelege că Poarta nu 
putea să dea cîştig de cauză românilor, pe bunul motiv 
că ea însăşi se înfrupta de pe urma acestei spolieri a ce
lor două Principate. Abia după 1830, conform stipulaţii
lor din Regulamentul Organic, egumenii greci fură obli
gaţi să verse Principatelor o cotă proporţională cu veni
turile încasate de ei, fără să se conformeze însă acestei 
înţelegeri. Mai tîrziu, în 1842, la o nouă ridicare a proble
mei, Principatele obţinură încă o dată recunoaşterea for
mală a drepturilor lor, dar patriarhiile interesate se es
chivau de la aplicarea hotărîrilor luate. In 1850, prima 
măsură întreprinsă de guvernul lui Grigore Ghica în Mol
dova - măsură impusă de altfel de imensele greutăţi 
financiare moştenite de la regimul precedent - a fost 
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sechestrarea veniturilor mănăstirilor închinate. Litigiul 
dintre guvernul moMovean şi prelaţii ortodoxi trecu _ast
fel din domeniul disputelor în acela al faptelor şi căpătă 
caracterul unui conflict. Dar în 1854, o dată cu ocuparea 
ţării de către trupele turceşti şi suspendarea guvernului 
Ghica, patriarhii încercară să recucerească vechile privi
legii, dorind să cîştige şi ceea ce pierduseră între timp. 
Folosind conjunctura, ei se plînseră sultanului, căruia îi 
cereau să le facă dreptate, spunînd nu numai că au fost 
lezaţi în „drepturile lor seculare", dar că de treizeci de 
ani - deci de cînd -s-;a declarat litigiul - n-au mai 
primit nici un ban din Principate! După revenirea lui 
Ghica în scaunul domnesc, conflictul reizbucni într-o for
mă şi mai ascuţită. Poarta trebui atunci să intervină di
rect, căutînd, fireşte, să ia partea patriarhiilor. Printr-o 
scrisoare adresată domnitorului din Moldova, la 15 mai 
1855, ministrul de externe turc opina că „chestiunea este 
importantă �i necesită un examen amănunţit la Constan
tinopol", iar printr-o altă scrisoare, trimisă de astă dată 
de însuşi marele vizir, se cerea ridicarea sechestrului, ur
mînd ca problema să fie adusă în faţa unui consiliu de 
înalţi funcţionari numiţi de Poartă, spre a judeca litigiul. 
Consiliul hărăzit să judece procesul iscat între creştinii 
din Moldova şi călugărimea din Grecia şi Asia Mică era 
format din: Mehmed-Paşa, Fuad-Paşa, Ahmed-Vefic-ef
fendi şi un hoge turcesc ! Judecata trebuia să înceapă i
mediat. Costache Negri şi Dimitrie Rallet au fost însăr
cinaţi să apară în faţa acestei instanţe, ca reprezentanţi 
ai părţii moldovene. 

Costache Negri era un vechi agitator al problemei 
mănăstirilor îinchinate. In Toastul de la 27 decembrie 
1848, rostit în faţa românilor emigraţi la Paris, el ridica 
şi această chestiune atunci cînd, glorificînd virtuţile vo
ievozilor de altădată ai Moldovei şi Ţării Româneşti, spu
nea : ,,Ei înzestrară şcolile cu averi de moşii... astăzi pQ'adă 
unor călugări greci de prin munţii lumii ! Dar bun este 
Dumnezeul părinţilor noştri! Veni-va o dată ziua drep
tăţii, unde fiecare va rămîne cu ale sale!" 

Pînă la ziua dreptăţii, veniise ziua luptei. O luptă grea, 
sortit să o ducă el însuşi, împotriva unei armate de „ trîn
tori îmbrăcaţi în rasă, dar dezbrăcaţi de orice frică de 
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Dumnezeu", cum spunea într-o scrisoare. Deşi sosiseră 
la vreme in capitala Turciei, cei doi delegaţi moldoveni 
aşteptară multe zile pînă să se înceapă şedinţele faimosu
lui Consiliu. Conform obiceiului turcesc, deschiderea dis
cuţiilor se amîna mereu, prin tot felul de bacalîmuri şi 
tărăgăneli, fără nici o motivare pr,ecisă. lin a,cest timp Îil!să, 
Neg,ri nu stătea degeaba. La Constantinopol reuni cîţiva 
prieteni personali care se bucurară să-l ,revadă, ca Ion 
Ghica, acum principe de Samos, Dimitrie Bolintineanu, 
apoi Vasile Alecsandri, chemat special din ţară că să-l a
jute, şi alţii, ce se oferiră să-i dea, prin relaţiile lor, con
cursul în misiunea ce-o avea de îndeplinit. Inarmat cu ex
perienţa proaspăt cîştigată la Viena, Negri trecu numai
decît la lucru, făcînd vizite şi memorii la guvernul turc 
şi la ambasadele din Constantinopol, publicînd articole în 
presă, lămurind pe toate căile opinia publică asupra pro
blemei mănăstirilor închinate, căutînd astfel să atragă 
simpatia şi sprijinul măcar al unor cercuri diplomatice 
din Stambul în favoarea acestei probleme vitale pentru 
poporul român. Şi într-adevăr, el izbuti să cîştige de par
tea sa pe ambasadorul Franţei, Thouvenel, care se declară 
gata să susţină - ceea ce şi făcu în fapt - cauza româ
nească în privinţa mănăstirilor; nu izbuti să obţină ace
laşi lucru de la ambasadorul englez, care adoptă o atitu
dine de indiferenţă. 

La rîndul lor, nici prelaţii din Stambul nu stăteau cu 
mîinile în sîn. Tergiversînd începerea discuţiilor în pro
blema mănăstirilor, ei căutau să cîştige timp pen:ttu a 
mobiliza cît mai multe forţe, angajînd pe avocaţii cu re
nume ai Porţii - 'toţi fanarioţi - să ,le apere cauza, mi:.. 
tuind în dreapta şi în stînga, linguşind şi cumpărînd cu 
bani grei pe reprezentanţii oficialităţii otomane. Ceva mai 
mult, în ploconirea lor extremă, patriarhii ortodocşi, coa
lizaţi împotriva guvernelor creştine din Principate, înăl
ţau osanale stăpînilor lor mahomedani din Ţarigrad, pe 
care-i lăudau în termeni ditirambici că sînt „mai ,binefă
cători decît Alah", mai „înţelepţi ca Platon", mai „stră
lucitori ca soarele de pe cerul Kalifatului", şi tipăreau 
cărţi creştineşti „pentru slăvirea legii lui Mohamed". 
Toate acestea ilustrau mentalitatea ce domnea în cercu
rile înalte ale împărăţiei otomane din acea vreme, pe care 
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delegaţia moldoveană o înfrunta doar cu armele demni
tăţii şi ale credinţei în dreptatea cauzei. Trebuia o tărie 
de caracter şi o răbdare de neînfrînt spre a rezista în faţa 
unor asemenea metode incalificabile. Din fericire, Negri 
le avea. In vreme ce Alecsandri, venit pentru scurtă vre
me la Constantinopol să-l încurajeze pe prietenul său, se 
grăbea să se întoarcă în ţară dezgustat, căci, spunea el, 
,,,atmosfera biza!Iltină e plină de miasmele corupţiei mate
rial,e şi mai aLes morale care îţi întoarce inima pe dos" 1, 

Negri a rămas să ducă mai departe lupta în această at
mosferă potrivnică şi otrăvitoare. 

In sfîrşit, într-o bună zi, judecata începu. Reprezen-
tanţii patriarhiilor se prezentară în faţa instanţei, adu
cînd cu ei saci de documente spre a-şi apăra interesele. 
Negri, ,simplu, ,convingător, concis, dar înflăcărat de 
dreptatea ·cauzei ce-o susţinea, invocă numai cîteva argu
mente esenţiale, afirmînd - lucru extrem de cutezător 
pe atunci - că poporul român singur are dreptul de a 
hotărî asupra bunurilor sale şi că, aşa cum prevedea de 
altfel şi Regulamentuil. Organic, chestiunea nu poa'te fi ju
decată la Constantinopol, ci trebuie adusă în faţa unei 
comisii din ţară. Dezbaterile deveniră furtunoase şi se 
prelungiră săptămîni şi luni de-a rîndul. Apărătorii călu
gărilor, prin tot felul de tertipuri avocăţeşti, încercau să 
propună diverse învoieli, pe care însă partea română le 
respingea mereu cu îndîrjire. Negri nu era omul care să 
cedeze uşor atunci cînd îmbrăţişa cu toată ardoarea. o 
problemă, chiar dacă ştia că are în faţă adversari de ne
înfrînt. Aceasta era una din caracteristicile personalităţii 
lui. In acelaşi timp, în pofida obstacolelor uriaşe ce-i 
stăteau în cale, el nu-şi pierdea niciodată cumpătul, nici 
moralul, calităţi demne de un adevărat diplomat, aşa 
cum se va şi afirma de aici încolo. 

După o războire de cîteva luni, problema părea să ca
pete cîştig de cauză în favoarea românilor, în sensul că, 
sub presiunea cercurilor diplomatice din Constantinopol, 
guvernul turc fu nevoit să admită ca patriarhiile orientale 
1,ă fiu mai aibă în Principate decît o putere spirituală, iar 

1 Lettres inedites du poete roumain Basile Alecsandri, Paris, 

J�_lţ. 
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în ceea ce priveşte puterea materială, prelaţii din Fanar 
şi de aiurea să primească doar o sumă fixă lunară din ve
niturile mănăstiirilor închinate. Era un început de izgo
nire a intruşilor din ţară, sau cum spunea Negri într-o 
scrisoare către Alecsandri: ,,Cea mai frumoasă şi mai 
dreaptă lovitură de picioT ce li se poate da". La 3 octom
brie 1855 îi scria fiicei sale : ,,Cred că în scurtă vreme voi 
avea plăcerea de a vă îmbrăţişa, căci trebile noastre sînt 
pe sfîrşi te". 

Dar luciruri1e nu ,s-au terminat atît de Tepede pe cît 
credea el. La 20 octombrie se vedea silit să anunţe o no
uă amînare a întoarcerii acasă, scriindu-i Josefinei că e 
nevoit să prelungească şederea la Constantinopol, deoa
rece trebuia să aştepte hîrtiile trebuitoare, care, din pri
cina nesfîrşitelor tărăgăneli orientale, înaintau încet de 
tot. 

Oricum, întoarcerea definitivă în ţară �u putea fi _în
deplinită decît mult mai tîrziu. In noiembrie veni pentru 
cîteva zile la Iaşi spre a aduce la cunoştinţa domnitorului 
stadiul demersurilor de la Constantinopol şi pentru a lua 
parte la şedinţele consiliului de miniştri, împărtăşind tot
odată guvernului impresiile sale despre atmosfera ce 
domnea în cercurile diplomatice de la Constantinopol cu 
privire la Principate. Se întoarce apoi din nou în capitala 
Turciei spre a continua lupta împotriva călugărilor ce în
cercau pe toate căile să răstoarne hotărîrile luate cu pu
ţin mai înainte în dauna lor. ,,Chestiunea noastră, a mă-' 
năstirilor, merge încet; dar nădăjduim că se va isprăvi 
cu bine", îi scria la 10 ianuarie 1856 Josefinei. 

Mai ales acum, la începutul lui 1856, păstra o legătură 
strînsă, prin corespondenţă, cu prietenii de la Iaşi -
unde se prevedeau frămîntări mari în preajma apropiatei 
încheieri a domniei lui Grigore Ghica - sfătuindu-i ne
întrerupt să.-,procedeze cu multă prudenţă şi abilitate în 
aceste momente de criză, spre a nu irita susceptibilitatea 
mari,lor puteri ce .reluaseră, la Constantmopol, confe
rinţele întrerupte Ia Viena. Capitala Turciei se transfor
mase atunci,. după războiul Crimeei, într-un adevăr�t 
viespar diplomatic. Negri, trăind în acest viespar, avea 
prilejul să capete o perspectivă mai largă asupra eveni
mentelor, cunoscînd îndeaproape mişcările. diplomaţiei 
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internaţionale şi putînd să dea sfaturi preţioase celor din 
ţară, limitaţi la orizontul îngust al pasiunilor politice in
terne. Din scrisorile adresate în această perioadă lui Ko
gălniceanu, bunăoară - aflat mai de mult în opoziţie, 
dar care se bucura de o mare autoritate şi influenţă prin 
campaniile duse în ziarul Steaua Dunării - reiese neli
niştea şi îngrijorarea lui Negri de a nu se compromite 
cauza naţională prin dispute interne exagerate. Astfel, 
la 28 ianuarie 1856, mulţumindu-i lui Kogălniceanu pen
tru concursul dat guvernului în problema dezrobirii ţiga
nilor, îl îndemna ,să fie mai ponderat în campaniile sale, 
mai ales în acest moment de criză, împărtăşindu-i im
presiile urîte pe care cercurtle diplomatice 1e aveau 
despre frămîntările din ţară. Revenind apoi la tema ar
zătoare a zilei, îl înştiinţa pe Kogălniceanu că în ce pri
veşte problema mănăstirilor, crede că ea va fi remisă to
tuşi ţării, pentru a se lua aici o hotărîre. ,,Astfel că grecii 
(călugării greci - n.n.), scria el, nu sînt bucuroşi, căci 
va rîde bine cine va rîde cel din urmă" 1

. 

Călugării greci nu erau, într-adevăr, bucuroşi de o 
asemenea soluţie de circumstanţă şi făcură totul pentru 
ca problema să fie readusă pentru discuţii tot la Constan
tinopol. In aprilie următor, Negri se afla încă în capitala 
Turciei, aproape disperat de aceste tergiversări nesfîr
şite, dar nu mai puţin hotărît de a nu se da bătut. La 12 
aprilie 1856, îi destăinuia surorii sale Catinca : ,,A trebuit 
să mă prezint Comisiei pen'bru bunurile conventuale. Trec 
prin grele încercări şi nu poţi şti cîte suferinţe am avut 
de cînd sînt aici şi cît calm îmi trebuie ca să rabd totul 
cu resemnare. Totuşi, o idee mă susţine : să fac ca ţara 
mea să intre :în posesiunea unui •sfert din teritoriul ei şi 
să ne vedem -scăpaţi de un duşman imsta-1.a't iin căminre1e 
noastre, car,e era un ·stat în -sta:tul nostru. Această idee, 
zi:c, mă susţine în toată persistenţa mea şi nu-i nimic ce 
m--ar putea descmaja." 2 

Dar nici de data aceasta discuţiile nu· ajunseră la vre
un Tezul'tat. Problema mănăstiirilor, neputînd fi rezOilvată 
la Constantinopol, a fost transferată Congresului de la 

1 O scrisoare a lui C. Negri, Ramuri, 1908, nr. 2. 
2 Biblioteca Academiei Republicii Socialiste România, ms. 4644.
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Paris, care a hotărît (abia în 1858) să fie soluţionată prin 
arbitraj, măsură ce se va dovedi, de asemenea, nereală şi 
ineficace. Totuşi, succesul era mare, deoarece litigiul fiind 
smuls din mîna forurilor de la Constantinopol, partea ro
mânească îşi sporea şansele de a obţine recunoaşterea 
drepturilor ei atunci cînd, în 1863, va proceda, din proprie 
iniţiativă, la secularizarea averilor mănăstireşti. 

In această perioadă Negri îşi spori şi mai mult presti
giul în cercurile diplomatice şi politice de la Constanti
nopol. Tăria de caracter şi dîrzenia lui deveniseră prover
biale. Se făcuse cunoscut ca un om greu de scos din ale 
sale, iar cînd era vorba de apărarea drepturilor ţării, dîr
zenia lui nu cunoştea margini. Prin el se manifesta parcă 
voinţa de veacuri a unui popor sătul de nedreptate, ce do
rea să-şi scuture un jug de pe grumaz. Cunoscîndu-1 în
deaproape sub această lumină, Bolintineanu spunea des
pre el : ,,C. Negri e un moldovean pe care românii sînt 
mîndri de_a-1,punre în faţă, atUJI1ci cînd e vorba de a arăta 
pe unul de-ai lor cu simţăminte înalte, cu virtuţi de o 
mare distincţie. E adorat de compatrioţii săi (din exil, 
n.n.), e admirat chiar de duşmani". 1 Marele vizir însuşi îl
primi în audienţă, înainte de a pleca spre ţară şi apreciind
calităţile sale, dar în primul rînd spre a-l face mai malea
bil în viitoarele relaţii, îi făgădui, nici mai mult, nici mai
puţin, căimăcămia· în Moldova în apropiata criză dinas
tică ce se deschidea aici. Ion Ghica, dispunînd de nume
roase antene în culisele oficiale ale Porţii, şi interesat
personal în problemă, aspirînd să devină el însuşi domni
tor pe tronul unuia din Principate, consemna acest zvon

într-o scrisoare către soţia lui, căreia îi comunica, nu fără
o anumită înfrigurare în privin-ţa şanselor proprii: ,,Ghi
ca din Moldova îşi dă sau şi-a dat demisia. Negri va fi

numit probabil caimacam, dacă nu Domnitor". 2 

Ion Ghica anticipa însă asupra unei probleme în care 
Costache Negri nu manifesta nici o veleitate şi nu depu
nea nici un efort pornit din interes personal. Pe el îl pre
ocupa nu lupta dintre oameni pentru obţinerea unui tron, 

1 D. Bolintineanu, L'Autriche, la Turquie et les Moldo-Va

laques, Paris, 1856, p. 138. 
2 Vezi articolul : Ion Ghica în Samos, Convorbiri literare, 1912.
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ci soarta generală a ţării. In preajma conferinţelor inter-
naţionale ce vor discuta problema Principatelor, Negri îi 
scria lui Alecsandri (la 19 ianuarie ·1856) : ,,Ţările noastre 
intră într-o fază nouă şi deie Domnul ca in sfîrşit, după 
atîtea suferinţe şi mizerie, să fie fericite şi să se poa'tă 
bucura un lung şir de ani de binefacerile civilizaţiei şi 
ale prosperi.tă ţii". 1 

Dar faz:a c,ea nouă, ÎJ!ltrevăzută de el, av,ea să fie foarte 
agitată şi nebănuit de dramatică. 

1 Biblioteca Academiei Republicii Socialiste România, Ms. 2253,

f. 217.
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Capitolul VIII 

LUPTA CEA MARE 

1 

Bătălia pentru înfăptuirea celui mai însemnat eveni
ment petrecut în ţara noastră în această perioadă - U
nirea Moldovei cu Muntenia - a început în mod efectiv 
încă din primăvara anului 1856 şi ea a durat aproape trei 
ani, pînă la realizarea marelui ideal al populaţiilor din 
cele două Principate. Lupta s-a desfăşurat în condiţii a
prige pe două fronturi paralele, intern şi extern, anga
jînd pe de o parte rivalităţile şi antagonismele de clasă 
din ţară, iar pe de altă parte suscitînd ciocnirea de inte
rese ale marilor puteri europene ,ce-şi îndreptaseră încă 
mai de mult atenţia asupra acestor două ţărişoare de la 
gurile Dunării. Despre ele, bătrînul Talleyrand spusese 
cu vreo trei decenii mai înainte, cu necontestatul lui fler 
politic : ,,Le centre de gravite du monde n'est ni su.r l'El
be, ni sur l' Adige; il est la-bas, aux frontieres de l'Europe, 
sur le Danube". 1 Forţele patriotice clin Moldova şi Mun
tenia aveau de dus, aşadar, o luptă atît de grea pentru u
nitatea naţională încît un istoric străin recunoştea că, în , 
conspectul marilor revendicări ale popoarelor din decursul 
veacului al XIX-lea, ,,nici un popor n-a luptat mai mult 
ca românii pentru susţinerea ţelurilor lor naţionale". 2 

1 „Centrul de gravitaţie al lumii nu este nici pe Elba, nici pe

Adige ; el este acolo, la marginea Europei, pe Dunăre." 
2 T. W. Riker, Cum s-a înfăptuit România. Studiul unei pro

bleme internaţionale, Bucureşti, 1944, p. 61. 
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Ideea Unirii nu era noua m istoria poporului român, 
dar ea s-a impus în mod imperios, cu cele două perspective 
esenţiale legate de ea, ,,libertatea dinlăuntru" şi „libertatea 
dinafară", o dată cu de:avolta•rea ,economică a Pr,incipate
lor, prin triumful capitalismului în ciocnirea cu orîndui
rea feudală şi prin înfiriparea unei industrii manufactu
riere, acestea avînd ca efect imediat lărgirea comerţului 
între cele două provincii, Jucru ce necesita desfiinţarea 
barierelor vamale dintre ele, situate pe vechea graniţă de 
de la Milcov. In acelaşi 'timp constituirea unui stat naţio
nal unitar însemna întărirea relaţiilor economice cu alte 
state şi deci propăşirea economico-socială internă 1. In al 
şaselea deceniu al veacului, după revoluţia de la 1848, con
diţiile pentru trecerea la acţiune erau coapte, iar oamenii 
înaintaţi, chemaţi să o conducă, ajunşi la deplina lor ma
turitate politică, erau gata s-o înceapă. 

Contradicţiile dintre marile puteri cu privire la soarta 
pe care voiau să o hărăzească Principatelor au avantajat 
într-o largă măsură începutul şi desfăşurarea acestei 
lupte. In ambiţia lor de a-şi atinge fiecare ţelurile sale 
proprii, se poate spune că Pirincipatele Române co�stitu
iau un măr al discordiei între puterile europene. Lucrul 
acesta s-a văzut mai limpede ca oricînd în timpul dezba
terilor conferinţei de la Viena (1855), urmată de aceea de 
la Constantinopol, unde fiecare putere căuta să-şi apere 
poziţiile şi interesele ei. Neputînd ajunge la o înţelegere, 
ele au hotărît, ,în 1sfirşit, la Congresul de la Paris (ma,rtie 
1856), unde s-a discutat cu mare încordare şi problema 
Unirii, să consulte şi „împricinatul" în cauză, oferindu-i 
posibillitatea 1să-şi spună cuvîntul şi urmînd ca, pe baza 
dorinţelor sale „liber exprimate" prin divanurile ad-hoc, 
să se încheie apoi o convenţie specială, prin care să se 

, stabilească organizarea politică şi socială „provizorie" a 
ţărilor româneşti. 

Problema s-a reîntors astfel în mijlocul poporului 
român însuşi care, fără a pierde nici o clipă, va folosi pri
lejul spre a desfăşura cu toate forţele sale lupta cea 
mare pentru înfăptuirea unei năzuinţe de veacuri. 

1 Cf. Andrei Oţetea, Insemnătatea istorică a Unirii, Studii, XII, 

I, 1959. 
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In timpul Congresului de la Paris, Costache Negri se 
:afla încă la Constantinopol, ca reprezentant al ţării în 
diferendul averilor mănăstireşti, aşa că el a avut posibili
tatea să cunoască mai îndeaproape complicatul joc diplo
matic în legătură cu Principatele - deşi, cum îi scria lui 
Kogălniceanu în acel moment, ,,nimic nu transpiră". 
Totuşi, în afară de rezoluţiile oficiale adoptate la Paris, el 
a putut să sesizeze prin contacte personale gradul în ,care 
:se consumau în culisele diplomatice din capitala Turciei 
·contr:adicţii1e dintre marne puteri, unele favorabile Unirii,
.altele potrivnice.

Reîntors în Moldova, după întreruperea procesului cu 
-călugării greci, Negri intră imediat în iureşul altei lupte.
Anunţarea hotărîrilor Congresului de la Paris stîrnise
aici o serie de frămîntări ce se intensificau pe zi ce trecea.
Atît partiz·anii Un:iirii, cît şi duşmanii ei ş'tiau prea b:iine
•Că a sosit momentul să treacă la acţiune pentru apărarea
noziţiilor lor şi că acest moment nu trebuia pierdut.
Negri cel dîntîi era convim de lucrul acesta, cu atît mai
mult cu cît, avînd ocazia să cunoască în capitala Turciei
multe dedesubturi ale diplomaţiei europene, el îşi preci
zase nu numai unele concluzii, dar şi tactica ce trebuia
urmată în lupta ce se începea în ţără. Principala lui pre
ocupare, în condiţiile pregătirii acţiunii, era făurirea unei
solidarităţi cît mai strînse între factorii ideologki şi ma
sele populare. Greşeala de la 1848, cÎJild revoluţia eşuase
fiindcă masele nu fuseseră antrenate, nu trebuia să se
mai repete. Conştient de forţa latentă pe care o reprezenta
poporul, în genere ţărănimea, .în lupta ce se pregătea, el
nu pierdea nici un prilej de a-şi arăta încrederea în ea
şi de a face elogiul virtuţilor ce ,sălăşluiau în firea oame
nilor de jos. Nu es'te deci întîmplător că prima sa luarie
de atitudine în lupta ce ,se deschidea a fost un toast pentru
,,cei mici".

La 22 mai 1856 - imediat după sosirea de la Constan
tinopol - Negri participa la banchetul de la via lui 
Kogălniceanu, dat în cinstea unui anume maior Filipescu 
pentru o anuime faptă militară d:Îin timpul războiului 
Crimeei. De fapt însă, sărbătorirea acestui personaj a fost 
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doar un pretext pentru organizarea primei manifestări 
a unioniştilor. Sub semnul fraternizării între ostaşii pre
zenţi şi reprezentanţii intelectualităţii ieşene, la acea 
agapă s-au rostit tot felul de toasturi, aşa cum cerea 
solemnitatea zilei, pentru sănătatea domnitorului, pentru 
marii dregători ai ţării, pentru fericirea şi prosperitatea 
poporului, pentru toţi şi pentru toate, în timp ce muzica 
însoţea fiecare urare cu sunete voioase din alămurile fan
farei. Intr-UIIl tîrziu, N.egri, cu iStatuna lui uriaşă ce 
domina pe a celorlalţi, se ridică în picioare şi, cu sclipiri 
pline de vioiciune în ochii-i negri şi ageri, spuse cu o 
jovialitate ce voia să se menţină în nota momentului, dar 
în acelaşi timp cu o seriozitate ce mergea mult mai 
departe: 

- Fiindcă s-a rostit aici cuvîntul de mari şi mici şi
fiindcă eu unul nu am făcut niciodată în inima mea ase
menea deosebiri, propun să bem în sănătatea acestor 
muzicanţi, feciori de ciobani şi de plugari cari, îmbrăcînd 
uniforma, s-au făcut aşa de buni muzicanţi, încît se pot 
alătura, fără de ruşine, de aceia ai altor ţări civilizate. 

După aplauzele de rigoare, pe :fleţele multora dintre 
cei prezenţi se strecură o uşoară umbră de nemulţumire. 
Era evident că unora dintre boierii de la masă nu le con
veni acest toast care, în puţine vorbe, ascundea simţă
minte ce nu puteau fi luate drept un simplu divertisment. 
Negri era cunoscut ca unul care, făcînd parte din tagma 
boierească, ducea cam prea departe ataşamentul lui faţă 
de „plebe" şi-i mergea vestea că răstoarnă regulile îndă:_ 
tinate ale relaţiilor dintre „cei de sus" şi „cei de jos". I se 
conferise chiar stigmatul de socialist, cuvînt ce speria pe 
atunci burghezia şi moşierimea -care nu uitaseră încă viru
lenţa mişcărilor populare din cursul anului 1848 1

. De 
aceea, Negri izbuti acum, o dată mai mult, să întunece 
frunţile cîtorva dintre meseni care, spre a acoperi impre
sia ce-ar fi putut-o produce cuvintele lui, se grăbiră să 
dea ospăţului o turnură glumeaţă. Dar Ko�ălniceant1, cel 

1 J. Vaillant, agent cultural al Franţei în Principate, caracte

rizînd într-un raport de serviciu figurile proeminente din Moldova 

din acea perioadă, spunea că „publicul vede în Negri un socialist". 
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ce pusese la ca1e, cu un scop precis, aoeastă festivitate, se 
ridică şi spuse la rîndul lui : 

- Domnilor, de la glumă la serios! Eu închin la
realizarea unei dorinţi care este astăzi în inima tuturor 
românilor, gaj de g.lorie, de putere şi de mtemeierea ex�s
tenţei politice a Patriei - la Unirea P.rincipateilo1r ! 

Urale puternice de entuziasm salutară cuvintele 
Kogălniceanului. Cuvîntări înflăcărate pentru Unire au 
mai rostit apoi Costache Negri, Anastase Panu şi alţii. 
Era limpede acum că agapa de la via lui Kogălniceanu 
însemna începutul unei mari lupte politice. 

Dar acţiunea nu putea să se rezume la agape şi discur
suri. Hotărîrea Congresului de la Paris de a se convoca 
Divanurile ad-hoc devenise cunoscută în toată ţara şi 
impunea grăbirea alcătuirii unei conduceri centrale a 
mişcării. 

Peste trei zile, la 25 mai 1856, avu lac o nouă întru
nire, de astă dată la via de la Socola a lui Petrache 
Mavrogheni, unul dintre miniştrii lui Grigore Ghica, 
unde 19 reprezentanţi ai boierimii mari, ai boierimii mici 
şi ai burgheziei au înfiinţat societatea Unirea, menită să 
organizeze lupta pentru Unire şi în primul rînd campania 
electorală pentru Divanul ad-hoc. Costache Negri era 
printre membrii fondatori, alături de Kogălniceanu, 
Alecsandri, Panu, Rallet, C.Rolla, C.Hurmuzachi, ca 
principali animatori ai acţiunii. Actul de constituiire a 
societăţii Unirea cuprindea patru puncte, dintre care 
primul suna: ,,Unirea Principatelor sub un prinţ străin, 
dintr-o familie domnitoare din Europa". 

Dintre cei 19 semnatari ai actului întocmit la Socola, 
Costache Negri a fost singurul care s-a opus ideii de a se 
aduce pe viitorul 'tron al României un prinţ străiin, adă
ugînd lîngă semnătura sa depusă pe document menţiu
nea: ,,Cu neprimirea punctului 1 încît priveşte prinţul 
străin"1

. Faptul înregistrat cu oarecare rumoare în cercu
rile din ţară - era vorba doar de încălcarea unei preve
deri a areopagului european! - n-a trecut .neobservat 
nici în cercurile largi diplomatice dinafară. Puţin după 

-
1 Acte şi documente cu privire la istoria renaşterii României, 

vol. IX, p. 751. 
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aceea Edouard Thouvenel, de pildă, ambasadorul Franţei 
la Constantinopol, informat din Moldova de către Victor 
Place, se grăbea să-i comunice contelui Walewski, minis
trul de externe de la Paris, că „după constatările sale", 
Negri ar fi împotriva unui prinţ străin 1

. Amănuntul 
denotă, pe de o parte, importanţa pe care puterile intere
sate o acordau acestei probleme, iar pe de altă parte 
răspunderea pensonală pe care şi-o ,asuma cel ce îşi mani-• 
festa o asemenea atitudihe. Negri s-a declarat totuşi din 
capul locului împotriva prinţului străin, luîndu-şi curajul 
de a-şi exprima pe faţă această atitudine temerară. 

1n toiul frămîntărilor pentru Unire, cînd rivalităţile 
dintre puzderia de pretendenţi imdigeni la viitorul tron 
putea ameninţa să compromită realizarea marelui ideal al 
românilor, gestul lui Negri apărea cel puţin ca singular 
în acele momente. Acest gest a fost oare făcut dintr-o 
tactică diplomatică, sau numai dintr-o convingere perso
nală? Şi una şi alta. Dindu-şi ,seama de greutăţile pe car,e 
ţara le avea de înfruntat în aceste momente, el căuta să 
le facă faţă printr-o politică abilă şi realistă. Fără îndo
ială că Negri era împotriva unui prinţ străin, în primul 
rînd din considerente de ordin patriotic : el . nu putea 
vedea adevărata independenţă naţională decî't sub scutul 
unui domnitor ales dintr-o familie autohtonă, ridicat de 
preferinţă „din măruntaiele neamului". 1n afară de· 
aceasta, Negri era împotriva unui prinţ străin şi din 
considerente diplomatice. El ştia foarte bine că între 
marile puteri existau fricţiuni serioase cu privire la 
această problemă, deoarece fiecare dorea ca prinţul în 
chestiune să fie ales din rindul propriilor lor familii 
domnitoare, şi că neînţelegerile dintre ele ar putea de 
asemenea zădărnici Unirea. Respingea deci ideea „prinţu-:
lui străin", fiind încredinţat că numai astfel Unirea nu va 
fi tărăgănată sau compromisă. 

Peste cîteva zile după întrunirea de la Socola, la 30 
mai, s-a ţinut la Iaşi o mare adunare, unde s-a ales un 
Comitet al Unirii, compus din 11 persoane, printre care şi 
Negri, ală1Juri de Kogălniceanu, Panu, Manolache Epu-

1 Ibidem, III, p. 745. 
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reanu şi alţii, care a trecut ·apoi la a,cţiune de masă, prin 
înfiinţarea de comitete U1I1ioniste în toate districtele Mol
dovei, akătuite din reprezentam.ţi ai tuturor stra'turilor 
sociale. 

Acest avînt se datora în bună parte şi faptului că Gri
gore Ghica, încă domnitor al ţării, îmbrăţişase el însuşi 
cauza Unirii, pe care o susţinea cu multă căldură şi sin
ceritate, contribuind, în ultimele luni ale domniei lui, 
prin acţiuni personale, la dezvoltarea mişcării. Astfel, deşi 
termenul de şapte ani ai domniei lui expira la 16 iunie 
1856, el a mai rămas în funcţiune încă aproape o lună de 
zile, pînă la 14 iulie, tocmai pentru a gira întărirea miş
cării. In tot acest interval, Negri, ca unul dintre cei mai 
credincioşi colaboratori şi miniştri ai lui, a rămas alături 
de domnitorul devenit acum partizan declarat al unioniş
tilor. Au făcut împreună lungi călătorii prin ţără - de 
la Iaşi pînă la Tg. Ocna şi de aici pînă la Galaţi - cu 
scopul de a activiza şi mai mult comitetele unioniste. 
Peste tot pe unde treceau, masele manifestau cu entuzi
asm pentru Unire şi pentru cei doi bărbaţi, lucru ce atră
gea atenţia observatorilor străini, care nu vedeau cu ochi 
buni aoest lucru. Intr-un -raport al consulului austriac 
din Iaşi către ministrul de externe vienez, se spunea că 
„Grigor,e Ghica face călătoirii in sudul Moldovei", însoţit 
de Negri, ,,ministrul cu tendinţe democratice", desfăşu
rînd o propagandă „primejdioasă" printre ţărani. 1 

In acest :moment, la mijlocul anului 1856, Negri, fiind 
împotriva unui prinţ străin, spera în şansele lui Grigore 
Ghica de a fi desemnat ca viitor domnitor şi în acest 
scop el căuta să-i sporească popularitatea. Dar această 
speranţă avea să fie de scur.tă durată. Ln ziua de 18 iulie, 
Ghica părăsea Moldova, prin Galaţi, unde Alexandru 
Cuza, numit de curînd pîrcălab acolo, îi făcu o primire 
triumfală. După p1eca·rea din ţară, şansele lui Grigore 
Ghica de a candida la tronul vii:torului stat ropiân s�au 
prăbuşit cu totul. Victimă a unei campanii duşmănoase, 
încurajată de Turda şi Austria, caire�l acuzau că e par
tizan al Unirii şi că rîvneş'te tronul României, Ghica, din 

1 Dan Berindei, Rapoartele consulatului Austriei din Iaşi, Ed.

Academiei Republicii Socialiste România, 1959, p. 31.
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dorinţa de a <11.u fi invocat ca un pretex.t de marile puteri 
şi de a nu sta astfel ca un nou obstacol în calea Unirii, s-a 
văzut îndemnat, de propria lui conştiinţă, să trimită, 
în august 1857, contelui Walewski un patetic memoriu în 
care se declara pentru ideea prinţului străin, atît de 
scumpă ministrului de externe al Franţei, cerînd însă ca 
Unirea să se înfăptuiască în orice caz. La cîteva zile după 
aceea, el şi-a pus capăt vieţii, în localitatea Mee, de lîngă 
Paris, unde se retrăsese după ce părăsise Moldova. 

Dar nici sfîrşitul tragic al lui Grigore Ghica, nici 
ideile exprimate în memoriul amintit - adevărat testa
ment politic al fostului domnitor - nu l-au determinat 
pe Negri să renunţe la atitudinea sa potrivnică prinţului 
străin. El s-a arătat ireductibil în această privinţă şi aşa 
a rămas pînă la sfîrşitul vieţii. 

* 

Incă înainte de plecarea lui Grigore Ghica din Mol
dova, la Constantinopol începuseră să fie trase de zor 
sforile pentru desemnarea unui caimacam pe timpul ale
gerilor şi funcţionării Divanului ad-hoc. Austria, ale 
cărei tr.upe continuau să ocupe Moldova, il recomandă 
la Poartă pentru funcviunea de caimacam pe Toderiţă 
Bal.ş, boier de rangul intîi şi om devotat intereselor aus
triece. Tuncii nru-1 acceptară din primul moment, deoarece 
se temeau ca prin aceasta Austria ,să nu-şi întărea!scă po
ziţ)i,a în PJ"inctpate. Spre a c0ntr:ac,a,ra intenţiile Vienei, 
guvernul otoman încercă .să ,caute pe altcineva pentru 
postul de ,caimacam, mai ales că Balş nu era agreat de 
gruparea unionilStă din Moldova, imprejurare pe ,care 
TUI1da voia s-o speculeze acum 1în avantajul .ei. Numele
lui Negri fu rostit şi ,el ,cu acest prilej. La 6 iunie 1856, 
Bolintineanu îi scria de la Constantinopol lui Ge01·ge 
Sion : ,,Turcii sînt ,contra Unirii, da:r şi speriaţi ,că (ro
mânii) vor s-o ceară. Cereţi Unirea, dar nu definiţi cum ... 
Pe Negri îl sărut du1oe ... Ar fi o norocire să fie Negri 
caimacam, el care nu este omul Moldovei, dar ail. tuturor 

152 

www.ziuaconstanta.ro



românilor şi, ceea C€ este mai mult, -al tuturor inimilor". 1 

Bolintineanu :îşi făc€a însă iluzii. Cu ajutorul bancherilor 
de pe malurile Bosforulu.i, Balş smu1se asentimentul tu
turor ambasadelor, iar pentru 25 OOO galbeni obţinu şi 
încuviinţarea guvernului turc, caTe i-a promis tehiar dom
nia, ou condiţia oara alegeri să scoată un divan ·separatist. 

Exponent al marii boierimi din ţară, apă�ător docill 
al intereselor austriece şi speranţa turcilor că, prin nu
mirea lui, Unirea va fi definitiv compromisă, Balş poTni, 
de îndată ce luă în primire funcţiunea de caimacam, o 
energică •acţiune pentru a răsturna toate atuurile cîştigate 
de unioni,şti sub guvernarea rprecedentă. El se înconjură 
de reacţionari, punînd în posturile de conducere oameni 
de ai 1ui, destitui pîr-călabii numiţi de Grigor,e Ghica şi-i 
înlocui cu pernoane de încredere, reintroduse ,cenzuTa, su
primînd ga2ietele unioniste, a'Poi, cu ajutorul aparatului 
său administriativ, dezlănţui în toate judeţele o adevăriată 
prr-igoană. împotriva partizan:iilor Unirii. 

Unioniştii nu erau însă nici intimidaţi, nici slăbiţi de 
această uriaşă desfăşurare de forţe potrivnice. Din ,contră, 
rîndurile lor se măreau pe zi ,oe trecea, deoarece popu
laţia din ţaTă, ostilă ocupaţiei •austriece şi ,sătulă de re
gimul de vasalitate faţă de Turcia, îmbrăţişa ideea Unirii 
ca o salva,re naţională. 

In februarie 1857 se formează un comitet electoral al 
Unirii, în vederea pregătirii campaniei pentru alegerile [n 
Divanul ad-hoc. Acest ·comitet compus din zeoe membri, 
între oare Kogălniceanu, Rallet, Rolla, Mălinescu şi alţii, 
întocmeşte programul electoral şi totodată redactează o 
petiţie •către -reprezentanţii de la Bucureşti ,ai puterilor 
ga,rante, arătînd ,abu2iurile administraţiei lui Balş şi oe-
11înd respectarea libertăţilor politice. Petiţia era semnată 
de mai mulţi fruntaşi unionişti, printre care şi Neg,ri. 

Dar toomai oînd ,această petiţie apuca drumul Bucu
reştiului, la Iaşi se întîmplă un fapt neprevăzut: Tode
riţă Balş moare subit în ziua de 1 martie 1857, pr,ovo
cînd o nouă criză politică •într-un moment foarte nepo
trivit pentru duşmanii Unirii. Sultanul, temîndu-se să nu 
piardă avantajele oîştigate în cele cîteva luni ale căimă-

1 Şt. Meteş, Op. cit. 
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cămiei lui Balş, intră în dîrdora num1r11 unui nou c,ai
macam. Ion Ghica, af1at atunci la Constantinopol, unde 
se bucura de multă trecere în cercurile guvernamentale, 
ca bei de Samos, povesteşte ,cum a fost chemat de ur
genţă, peste noapte, de vizir, eenîndu-i să indice crteva 
nume de persoane vrednice de a fi numite în postul de 
caimacam şi spun:îndu-i că „ar vrea să fa.că numirea 
chiar în noaptea aceea, prin telegraf, pînă a nru se xăs
pîndi ştirea, ca să nu lase timp intrigilor competitorilor". 
Şi Ion Ghica ,afirmă ,că ar :fii însemnat ,pe loc, pe o ,bucată 
de hîrtie, următoarele nume: Oostaiche Negri, Ştefan Ca
targiu, Vasile Alecsandri şi Laiscăa- Rosetti, dintre care 
guvernul tUTc avea să a-1,eagă. Vizirul însă încredinţă lista 
secretaru,lui ,său şi-l însărcină ,să se ducă în mare viteză 
cu ea pe la ,cele şase ambasade ale puterilor garante s,pr,e 
a vedea dacă .au de făcut vreo obiecţie cu privire la 
vreuna din persoanele indicate. Pe la miezul nopţii, se
cretarul vizirului se întoarse •CU lista însemnată cu cruci 
de sus pînă jos; fiecare ambasador tăiase dte un nume. 
Nu încape ,îndoială că niullll�}e lui Negri - pUIS a doru.a 
oară în cir,culaţie într�o împrejurare de atare importanţă 
- fusese tăiat de ambasadorul austriac din consider-en
tele bine cunoscute. I se ceru atunci lui Ghica să indi!ce
alte nume, ceea ce şi făcu pentru Dimitrie RaUet, Mihail
Kogăln:ieearnu şi Petr,e Mavrogheni. Dar şi aceste nume
avură soarta celor dintîi. Era destul ,ca un singur amba
sador ,să fie impotriva oelor pmpuşi, cunoscuţi oa parti
zani ai Unirii, pentru ca numele lor să oadă de la sine.
,,Pe tot momentul, sultanul, nerăbdător, trimetea de în
treba pe viz1r ce făcea cu numirea caimacamului Mol
dovei, pînă, :în sfîrşit, trimete scris, chiar de mQna lui,
numel,e lui Niculache Vogmide." 1 Pasămite, intrigile de
la serai intmseră în funcţiune şi îl scoseseră la iveală pe
Vogoride - pernonaj cu totul necunoscut în cercurile di
plomatice, ba unii ambasadori luaseră drept o glumă ase
menea propunere - fapt datorită că�uia Vogoride se po
meni a doua zi cu firmanul de numire.

. Dacă Balş fusese în primul rînd omul Austriei, Vogo
nde era cu trup şi suflet omul Turciei. Tatăl său, Ştefan 

1 Vezi Ion Ghica, Căpitanii Laurent, Opere, vol. I, E.S.P.L.A„ 

1956. 
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Vogoride, fost bei d� Samos şi caimacam în Moldova în 
1821, avea titlu.I de paşă şi locuia La Constantinopol, unde 
;prezenta o .garanţie în plus pentru devotamentul fiului ; 
fratele '.lui, Ailiexandru Vogoride, era acum secretarul am
baisaidei tu:riceşti de la Londra, iar un cumnat al lui, Fo
tiade, era ,capuchehaia Moldovei la ,Constantinopol. Nu
mirea ,lui ,preciipitată era astfel cu totul e:lQphcabilă. 

In Mo1dovia, numele lui Vogoride nu era nici nou, 
nici necunoscut. El ;se bwcura ohiar de oarecare tristă no
torietate, fiind ,cumnat cu fostul domnitor Mihail Sturza, 
care-l şi împăm:înteniise, în 1846, atunci ,oînd Vogoride se 
căsătorise cu Cocuţa Cona;ohi, fiica logofătului Costache 
Conachi. Vechea manie ,a bătriînului Conachi de a găsi 
pe cineva dispus să-i moştenească averea în schimbul 
obligaţiei de a-i adopta numele, avea să fie, ,în .sfîr,şit, sa
tisfăcută de Nicolae Vogoride. Acesta se grăbise să ac
cepte oferta 'lui Conachi, mai ales că ea era de trei ori 
avantajoasă: ,îi aducea o avere imensă, o soţie tînără şi 
f.rumoasă ,şi-i oferea prilejiul de ,a fi tÎmpămîntenit ,în mod 
legal. Descendentul faimoasei familii din Fanar deveni 
astfel : Nicolae Oonachi-Vogoriide. 1 

Deşi se însurase ,cu sora lui, după mamă, Negri nu 
av,ea faţă de Vogoride ailte sentimente decît acelea pe 
care le merita. Aşa, bunăoară, 1într-o scrisoare către Ko
gălniceanu, din 1856, numindu-l ipe V.ogoride „hoţ de 
drumul mare", Negri protesta în termeni foarte fermi pe 
lîngă redactorul de la Steaua Dunării pentru •că, într-un 
artico'l de ziar, se dă:duse surorii sale, Catinca Vogoride, 
titlul de prinţesă - ,,titlu de •contrabandă", spunea Negri 
- oerînd ,prietenului său să ,,,contenească cu asemenea
netrebniJc.e prinosuri". 2 De fapt, însăşi Cocuţa, silită de

1 Insurătoarea lui făcuse la vremea ei multă vîlvă. In ianua
rie 1845, .într-o scrisoare din Lugoj către Gazeta Transilvaniei se 
anunţa căsătoria fiicei „marelui logofăt al Moldovei" Costache Co
nachi cu „un turc din Ţarigrad, anume Vogoride". Căsătoria a avut 
loc un an mai tîrziu în cadrul unei ceremonii mai largi la mo
şi� Ţigăneşti (Biblioteca Academiei Republicii Socialiste România, 
ms. 968, f. 218). 

2 O scrisoare a lui C. Negri, Convorbiri literare, 1912, nr. 5. 
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tatăl. ei să-l ia pe Vogodde (avea· numai şaisprezece ani 
cînd se măritaise, în 1846), împărtăşea părerile frntelui ei 
în muJte privinţe. 

2 

F•apt este ,că Vogoride, după ce se introdusese în riÎn
durile ,proti!pendadei moldovene, ajunsese acUJm. caimacam, 
funcţiune pe ,care el voia s-o folosească drept trambulină 
pentru a sări şi mai sus. Deocamdată, sarcina lui er-a de 
a efectua aJ.egerile pentru Divanul ad-hoc, care, oonform 
instrucţiunilor primite de 1a Poartă, trebuia să aibă o 
componenţă anti'U!lionistă. Unioniştii msă, cunoscînd 
omul şi prevăzînd în mod dar intenţiile lui Vogoride -
căruia Poarta îi promisese -drept recompensă -tronul Mol
dovei, dacă v-a sabota Unirea - îi declarară Tăzboi pe faţă. 
Costache Negri era, alături de Kogălniceanu şi AlecsandTi, 
în fruntea listei ,oelor ce protestairă împotriva numirii 1ui 
Vogor:iide. La oîtev;a zHe după instalarea caimacamului, ei 
adresară un memoriu către •comisarii celor şapte puteri 
de la Bucureşti, cerîndu-Le să asigure libertatea -al,egerilor 
şi afirmînd că Vogor:iide ·nu poate 111eprezenta o garanţie, 
întrudt, se spunea în memoriu, ,,acesta e un simplu firnc
ţionar al Sultamrlui" şi „numi-r.ea lui a fost pentru noi o 
descurajare". Dar memoriul a rămas fără r-ezUJltat con
cret, deoa.I1ece reprezentanţii puterilor garante primiră noi 
promisiuni din partea Turciei ,că alegerile vor fi „libere şi 
garantate". In acelaşi timp, Turcia îl încuraja încontinuu 
pe Vogoride să-şi ducă la îndeplinire misiunea ce-i fusese 
încredinţată. 

Hotărirea ,oaimacamului de a obţine ou orice chtp ale
geri convenabile lui şi stăpînilor lui e ilustrată de obsti
naţia vindkativă a ministrului său de interne, Costin Ca
tarigiu, care se jurase să i se taie favoriţii dacă va pă
trunde un singur partizan al Unirii în Divanul ad-hoc. 
Şi, •ca să-şi salveze integritatea capilară, ministrul cu ,pri
cina •a abdicat de la orice integritate morală, dezlănţuind 
un atac sălbatic împotriva unioniştilor, confiscîndu-le 
proclamaţiile, interzioîndu-le adunările, arestîndu-i - sub 
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cuviînt că „umblau prin crî,eşme după iscălituri în scopuri 
revoluţionar·e şi soci!ali-ste" - în:liundînd puşcăriile 0t1 ei, 
prigonindu-i, maltratîndu-i fără milă şi fără măsură. 
Negri şi ,ceila:lţi frunta,şi unionişti înaintează un nou pro
test către comisaTii de la Bucureşti, de astă dată foarte 
energic, spunînd că „atîta timp cît v,a fi tolerat un ase
menea iregim, garanţia cerută de icongres (}a Paris) pentru 
libera rostire ,a dorinţelor noastre nu ar fi demt o vorbă 
zadamiică". Agenţii diplomatici sînt nevoiţi să ia act de 
această pLîngere ,şi isă se deplaseze la Iaşi, spre a ceroeta 
lucrurile ·�a faţa !locului. 

în ajunul ,sosirii lor _J.a Iaşi, diplomaţia austriacă se 
străduia din răsputeri ,să-i pună în faţa unei situaţii âm
plinite. Astfel, consulul Godel de Lannoy îi 'trimitea lui Vo
goride, •cu cea mai mare urgenţă, un bilet confidenţiaJ. 
în care-i cerea : ,,Rog pe Excelenya Voastră să trimeată 
prefecţilor, chiar tazi, instrucţiunile pentru �legeri. Folosiţi 
toată autoritatea de caire dispuneţi în iconsiliul de miniştri, 
vă rog, căd e aibsolut necesar ca instrucţiunile să plece 
chiar azi. Vă voi exipliea Taţiunea verbal". 1 „Chiar azi" 
era 4 mai 1857, ziua oînd se anunţase plecarea spre Iaşi 
a com:i<sarilor de la Bucureşti ai marilor puteri! 

Dar nici unioniştii nu se lăsară mai prejos. Costache 
Negri jucă 'În ·aceste momente dramatice un roJ. hotărîtor. 
El luă ,în mînă ,conducerea acţiunii împotriva samavolni
ciillor ·lui Vogo-ride, .căutînd să-l demaşte prin orie€ mij
loace. Intre alte}e, profitînd de faptul ,că sora lui, Cocuţa, 
însufleţită de sentimente patriotice, era gata să-şi ajute 
fr>atele ·în activitatea sa politkă, Negri o determină să-l 
ameninţe pe Vogoride cu despărţirea dacă nu va [nceta 
prigoana împotriva unioniştilor. Mai [ntîi, Cocuţa îi ceruse 
lui Vogoride să-l îndepărteze din guvern pe Costin Ca
targiu ,,,călăul ţării". Da•r cum caimacamul nu ,se putea 
dispensa aşa uşor de o unealtă atît de necesară, nu luă 
în seamă icererea soţiei -lui. Atunci Coouţa, v:ăzînd ,că Vo
goride nu-i satisface dorinţa, părăsi, ,la sfatul lui Negri, 
palatul de la Iaşi şi se retmse în mod demonstrativ }a 
moşia ei Ţigăneşti, cu hotăirîrea de a desface contractul 
matrimonial. Venirea comiisarilor •oelor şapte puteri la 

1 T. Codresc·u, Uricariul, vol. XIII, p. 243. 
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Iaşi, unde caimacamul trebuiia să-i primească după toate 
regulile etichetei, impunea prezenţa domnivei Ja palat şi 
atunci Vogori:de - de teamă ca absenţa ei să inu dea loc 
la interpretări nedorÎ!te, dar mai a1es 1pentru a :împiedica 
diivO!'ţu:l, ·ceea ce ar fi ,dus ii.a compl:iioaţii şi consecinţe 
grav;e pentru el - acceptă remanierea guvernului. Stra
tagema lui Negri se dovedi deci ,eficace. Catargiu fu ,în
lăturat, i•ar ancheta comiisari1or se 'Încheie cu asigurări 
din pa,rtea caimaca:mului că noul ministru de interne va 
efectua alegeri libere. 

Vogoride avusese însă grijă ca în locul lui Catargiu 
să numeaS:că itot un om de-al ,său, pe Vasile Ghica, fost 
unionist - ceea ce pentru unii putea constitui o dov,adă 
de imparţialitate - dar acum adversar al Unirii, oare 
urimă întru totul politica predecesorului său. Se schim
base un om, dar sÎ!stemul -şi metodele rămăseseră aceleaşi. 
In ciuda protestelor unioniştilor, se trece, totuşi, la alcă
tuirea listelor electorale. Nici a zecea ,parte dintre cei cu 
drept de vot n-au fost admişi ,în liste, iar cei înscrişi erau 
aleşi pe spr.înceană dintre antiunioniştii verificaţi. Intre 
19 şi 23 iulie 1857 se pmduse „votul", care se efectuă 
după cel mai perfect sistem turcesc ,al epocii, într-o at
mosferă ,încordată de teroare, ingerinve şi vexaţiuni. In 
aceste condiţii, singur-a formă de luptă a opoziţiei era 
abţinerea de la vot. Ea a fost masivă. La Galaţi, de pi1dă, 
unde candida din partea unioniştilor Costache Negri, 1upta 
a fost dintre cele mai grele. Totuşi, unioniştii puteau con
sidera drept un succes al lor abţinerea alegătorilor de la 
urne. Din 275 alegători ai oraşului, au votat numai 57, 
a1egînd pe candidaţii guvernului. In drcumscripţiile ru
rale din judeţ, voturille în favoarea oamenilor stăpînirii 
au fost smu1se cu j,apca. La fel s-au petrecut lucrurile şi în 
celelalte di!Stricte, îinoît '1a anunţairea rezultatelor, măsluite 
şi ele într ... o operaţie de u'ltim moment, guvernul s .... a �o
menit cu o majoritate mult prea exagerată. ,,Victoria" 
l-a pus pe g,înduri pe Vogoride însuşi: trecuse dincolo de
cal ! La 27 iuilie, Vlictor PJaice îi trimetea contelui Wa
lewski un raport în care spunea : ,,Alegerile din Moldova
s-au terminat. Abţinerea ţării a fost generaJlă în foate
cele cinci dase şi a depăşit orice p11eviziuni. Violenţele
şi fraudele comise de guvern sînt de necrezut. Caima-
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camul <Însuşi mi-a declarat că e ruşinart de rezultatul ale
geriJlor şi că nu crede în ·aprobarea unui asemenea Divan 
de că'tre Puteri" 1

. 

Intr-adevăr, Frnnţa, Rusia, Pirusia şi Sardinia au pro
testat imediat, dar Turcia, ,susţinută de Austria şi Anglia, 
nu 1uă în ,considerare protestul şi încercă să obţină viali
darea alegerilor, făcinld doar o concesie de ordin formal : 
o nouă ·remaniere a ,guvernului dî.n Moldova. Lucru.Tile
s-ar fi putut opri aici - sau [n cazul cel mai bun ar fi
fost amînate ipînă la o nouă întrunire a celor şapte puteri
- daică unioniştii S-'ar fi dat bătuţi. Două acţiuni de im
portanţă hotăr:î-toare - iniţiate, după toate probabilită
ţile, tot de Costache Negri - aveau să ducă '1a anularea
ailegerilor şi la ,salvairea situaţiei. In aceste •acţiuni, două
personaje au jucat roluri active, şi anume: maiorul
Alexandru Ioan Cuza şi Cocuţa Vogoride, a,c,easta dîndu-i
pentru ,a doua oa,ră concursul fratelui ei.

Alexandru Cuza şi Cocuţa Conachi-Vogori:de se cu
noşteau de mult, iea membri ai unor familii de patrioţi 
înflăcăraţi cu strînse legături de prietenie între ele. Co
cuţa îl aprecia ,pe Ouza ca pe unul dintre -cei mai buni 
prieteni ai .fr.artelui ei, fiind, ca şi Negri, partizan indîrjit 
al Unirii. 

Deşi prieten cu Negri şi cu ceilalţi fruntaşi unionişti, 
Cuza v,enea deseori în c,a,sa lui Vogoride, duşmanul 'lor 
politic. Dar ,ceea ce-l atrăgea aici era un motiv de ordin 
strict 1sentimental: prezenţa Cocuţei, faţă de care Cuza îin
oepuse să nutrească o afecţiune puternică. Vogoride, la 
rîndu'l lui, 1căuta să folosească în inter.esul său această 
afecţiune, făcînd toate dilirgen�ele spre a-1 ·ademeni pe 
Cuza şi a-l smu1ge dm gruparea unioniştilor. In mai puţin 
de o lună, IÎl avansase de 'la gradUJl de locotenent la acela 
de căpitan, apoi de maior. In virtutea acestor relaţii, Cuza, 
deşi unionist, acceptase să continue a deţine ,şi 1sub Vo
goiride funcţia de pîrcălab al Gailaţiului, ipe care o av.ea 
din timpul lui Grigore Ghica. D-ar Cuza nu se lăsa ameţit 
de onorurHe ce i se a,co:r.dau •cu atîta generozitate şi. ră
mînea mai departe în strînse legături cu prietenii săi 
unionişti, şi [n primul r-înd cu Negri. Locuinţa de la Iaşi 

1 Acte şi Documente, V, p. 528. 
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a pîrcălaibului gălăţean era locul de întîlnir,e al unioniş
tiloc, ce puteau dezbate şi făur,i aici planurile lor de luptă, 
la ,caTe Cuza participa în mod activ. !n cadrul acestor 
conciliabule a fost pusă la cale şi acţiunea pe ,care Cuza 
avea s-o mfăptuia:scă fără şovăire imediat după alegerile 
de la 19-23 iuhe. 

!n timp ce dipJomaţra europeană se. certa pe tema va
lidării aicestor alegeri, la Iaşi explodă, din senin, o bombă 
cu co111secinţe extrem de neplăoute pentru p9ziţia ieaima
camu[ui: demisia lui Cuza din funcţia de pî11călab al Ga
laţiului. Demiisia depăşea caraicterul unei simple forma
lităţi aidministr.ative, ea avea un pronunţat substrat po
litic şi produse un efect de-a dreptul senzaţional. Textul 
şi ton'Ull ei, precum şi momentul în oare -cădea constituiau 
o demascare energică a sistemului praicticat de Vogoride
în alegeri, şi gestul lui Cuza se transformă într�un pu
ternic act de acuzare folosit de unionişti. De altminteri,
demiisia nu ,era pornită din inspiraţia personală a lui Cuza,
ci era rez,ultatul acţiunii colective a fruntaşilor unionişti,
printre care Negri avusese de spus cuvmtul hotărîtor.
Cuza declara în demisia lui că fusese împiedkat să-şi
exercite atribuţiile conferite de ,calitatea . de pfr:călab, că
fusese înilătur,at de la preşedinţia comitetului elector.al din
Galaţi, oe-i revenea de drept, că listele ,electorale fuseseră
întocmite •în hpsa şi fără asentimentul lui, ,că alegerile se
desfăşuraseră ·în ,cea mai mare sama-volnicie, că in timpul 
votului fusese trimi.!S într-o misiune improvizată în altă 
parte a ţării pentru a nu putea supraveghea alegerile, şi 
altele. 

TextUil. demiisiei fu multiplicat de unionişti şi trimis 
tuturor comitetelor unioniste din ţară, .precum şi însărci
naţilor diplomatki de la Iaşi şi Bucureşti, ,ca o dovadă 
peremptorie despre :fielul cum ,s-au desfăşurat alegerile în 
Moldovia. Evenimentul stîrni, în adevăr, stupoare. Victor 
Place, informîndu-1 pe ministrul de externe de 1a Paris 
despre demiisia lui Cuza, ,preciza ,că „a'buzurile pe care 
(Ou:oa) le dă pe faţă au trebuit să într.ea.că orice mairgine, 
pentru a-l aduce la un demers atît de grav". Pa!l'alel cu 
acestea, Cuza, socotind de la început nevalabile alegerile 
de la 19 iuilie, îşi puse ,candidatura la Galaţi, alături de 
Costache Negri, pentru viitoarele noi alegeri. 
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Dar puterile garante 'Întîrziau să i!nfirme votul de la 
19 iulie. De aiceea, unioniştii scoaseră la iveală, peste cî
teva zile, un ,al doi1ea document, de a:stă dată zdrobitor, 
împotriva lui Vogoride - ,şi persoana care avea să fie 
iarăşi de cel mai mare folos în această împrejurare ,a fost 
Cocuţa insăşi, soţia caimacamului. 

Impresionată de ,gestul ,prietenului ei, şi dorind să răs
pundă cu un •act de aceeaşi v,ailoare atitudini_i plină de ab
negaţie şi patriotism a lui Cuza, însufleţită pe de •altă 
parte de însemnătatea scopului pentru care lupta partida 
unioniştilor, Cocuţa luă o hotărîre eroică: sustrnse din 
caseta lui Vogoride un paichet de scrisori primite de acesta 
înaintea alegerilor şi păstrate 'În cea mai mare taină, şi 
le dădu lui Costache Negri ,spre a face din ele argumentul 
decisiv împotriva duşmanilor Unirii. Desp:r:e ce era vorba ? 
Cîteva fu-agmente din aceste scrisori spun totuL 

Intir-una din ele, Alexandru Vogoride, ·secreta,rul am
basadei otomane de la Londra, îi ,scria fratelui său, cai
macam in MoldoVia: ,,Cumnatul nostru, ambasadorul Mu
surus, a văzut pe lo:rldul Palmerston, care este ,cu totul 
potrivnic Unirii, considerînd-o răsturnătoare a drepturilOT 
şi supremaţiei suveranului nostru (sultanul) şi prin ur
mare instrucţii de acest fel au fost trimise lui 1sir Henri!c 
Bullwer, comisarul englez din Principate. Este de mare 
nevoie să ,întrebuinţezi la timp toate silinţele dumitale 
pentru ca moldovenii să nu rostească dorinţa pentru Unire 
şi astfel să te :!iaci vrednic de bunăvoinţa Sublimei Porţi 
şi de sprijinul Angliei ,şi Austriei, întrucît toate trei sînt 
hotărîte a împiedica din toate ,puterile Unirea ... " In altă 
scrisoare, Ştefan Vogoride, de la Constantinopol, îi dădea 
caimacaimului sfaturi de cea mai autentică grijă părin
tească : ,,Sublima Poartă •cere să fii tare şi neclintit şi să 
urmezi o linie care să tindă totdeauna a dovedi că eşti 
funcţionarul puternicurlui imperiu al TurlCiei, observând 
totuşi cuviinţele. Dumneata trebuie să-i aperi interesele 
pînă în momentul oînd Sublima Poartă va putea ,să se 
declare pe faţă contra Unirii..." Şi mai limpede era scri
soarea lui Fotiade, agentul Moldovei la Poartă, care-i co
munica: ,,Noutatea plăcută ,a apropiatelor alegeri şi făgă
duiala Vpastră, deşi nu cu totul sigură, asupra dobîndirii 
majorităţii, a bucurat mult pe marele vizir, care, îndată 
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ce rezUJltatul va fi ajuns (aici), îşi va f.ace plăcerea, după 
cum m-a asigurat, de a dovedi Excelenţei Voastre, îndată 
după izbîndă, prin dovezi strălucite, mulţumirea Sublimei 
Porţi în privinţa Voastră (Era vorba de a i se oferi dom
nia, n.n.). Ea cere ca Excelenţa Voastră să :lucreze cu 
energie contm Unirii, dar ,să o facă fără vuiet şi mai ales 
fără a destăinui că ar primi instrucţiuni de la Poartă". 
Ambasadorul turc de la Londra, Musurus, îi ţinea la 
r,îndul său lui Vogoride urn;:iătoarea lecţie de „patriotism", 
ca şi cum el însuşi, Musurus-paşa, ar fi fost un moldo
vean de baştină: ,,Am scris la Poartă şi fac totul pentru 
a asigura succesul dumitale la carriera strălucită la care 
te arăţi atît de demn. Ea va salv•a acea ţară de primejdia 
în care vor s-o .arunce cîţiva trădători nedemni de numele 
de moldovean, care, penku interese şi răsplătiri imediate 
şi trecătoare împing perversitatea lor pînă la a fi gata 
să transforme Moldova, ţara lor, într-o simplă provincie 
a Valahiei şi care sub pr.etextul numelui fabulos de Ro
mânia vor să reducă Moldova şi pe moldoveni în starea 
Irlandei şi a irlandezilor... Dumneata vei îndeplini o 
sarcină de patriot cinstit şi vrednk detestînd asemenea 
ciurucuri •care nu roşesc atunci cînd îşi spun part1d na
ţional..." In sfîrşit, baronul P.rokesch, ambasadorul Aus
triei la Constantinopol, îi .scria lui Vogoride: ,,Sublima 
Poartă împărtă·şeşte părerea şi ferma hotărîre a Austriei 
în ceea ce priveşte primejdia pe care o prezintă Unirea, 
precum şi necesitatea de a o combate. Dar în cazul cîncl 
acţtunea Sublimei Porţi va fi împiedicată sau dezapro
bată, abia atunci începe acţiunea organelor sale, în •a căiro·r 
di!băcie şi devotament şi-a încredinţat interesele sale. Con
tinuaţi deci a le apăra cu credinţă şi cu o energie mo
derată în forme". 1 

.A!ceste scrisori, al căror număr se ridica la vreo .pai
sprezece şi pe care Vogoride le purta, după spusele unor 
contemporani, la sîn, spre a nu cădea în mîini străine, 
i-au fost totuşi răpite. Cine altcineva putea s-o facă, dacă
nu soţia lui, Cocuţa? Ea i le sustrase, desigur, la îndemnul
lui Costache Negri şi, prin intermediul altei surori a lor,
călugăriţa Eugenia Negri, le transmise fratelui ei. Acesta,

1 Vezi textul integral al scrisorilor în Uricariul, vol.· XIII. 
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intrat în .posesia unui material atît de preţios, îl folosi cu 
toată dibăcia impusă de împrejurări. Călătoria grabnică 
făcută de Negri -în acele zile :la Constantinopo] nu avea 
oa explicaţie, aşa ,cum în mod deliberat se zvonise în 
cercurile de la Iaşi, că a fost chemat de guvernul otoman 
spre a-l pregăti în vederea succesiunii la ,căimăcămie după 
căderea lui Vogoride, ci a av.ut ca scop să ,înmîneze pa
chetul de scrisori lui Dirrnitrie Rallet, care se afla atunci 
în capitwla Turciei. Rallet, dUipă ce a încunoştiinţat pe 
ambasadorul Franţei despre conţinutul lor, s-a dus cu 
scrisorile fa Bruxelles, unde le-a publicat în Etoile du 
Danube, organul emigraţiei româneşti. Tot timpul Negri 
s-a ferit să-şi dea în vileag rolul personal jucat în această 
afacere 1, pe de o .parte ,pentru a păstra taina asupra mij
locului prin care unioniştii au intrat în posesia scrisorilor, 
pe de altă parte spre a o scoate din 1cauză _pe _sora lui, 
direct implicată, şi :spre a evita un ,scandal de ordin ma
trimonial, ce ar fi abătut, prin ,elementul lui senzaţional, 
atenţia de la adevăratul mobil al acţiunii. (O versiune a 
vremii spunea că scrisorile i-au fost 1sustrase lui Vogoride 
de un camardier al său, ,plătit anume în acest scop de 
către unionişti.) 

Această ,acţiune avu efectul :scontat. Ea stîrni o nouă 
furtună în diplomaţia europeană. Mai întîi, in sînul comi
stunii reprezentanţilor celor şapte puteri de la Bucureşti, 
apoi chiar 1între guvernele marilor puteri, se iscă o dispută 
aprinsă între susţinăiorii Unirii şi adversarii ei, lucrurile 
mergînd pînă acolo încît a putut fi rostită ameninţarea că 
dacă nu se va ajunge la înţelegere „vor fi bubuituri 
de tun". 

In această situaţie, .spre a nu aduce Europa în pragul 
unui nou război ,pentru o „cauză atît de :neînsemnată", 
apăru ca necesară o întrevedere la nivelul cel mai înalt, 
între Napoleon al III-lea şi regina Victoria, ,care avu loc 
între 6 şi 9 august, la Osborne, în insula Wight din Ca-

1 Intr-o corespondenţă din Iaşi, Etoile du Danube spunea că 
Negri a fost chemat la Constantinopol pentru a i se propune căi
măcămia şi că la întoarcere s-a î'mbolnăvit şi s-a oprit la Galaţi. 
„Dar. sperăm că se va însănătoşi şi se va întoarce la Iaşi. Atunci 
vom afla poate adevăratul motiv al călătoriei lui", adăuga ziarul. 
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nalul Mînecii. ReZ'ultatul întrevederii fu un compromis 
între cele două puteri: Anglia se obliga să impună Porţii 
anularrea alegerilor din Mo1dova, iarr Franţa, ca o com
pensaţie, decla·ra •că renunţă să mai 1susţină Unirea de
plină sub un prinţ ·străin (deşi ulterior a revenit asuipra 
acestei poziţii). In urma .întrevederii de la Osborne, Turda 
s-a văzut nevoită să anuleze alegerile falsificate de Vo
goride. Acesta trebui să..,şi remanieze încă o dată guvernul
(îl înlătură pe Va:si:le Ghica de la interne) şi se efectuară
noi alegeri, 1peste o lună, Ia 19 septembrie. Rezultatul lor
a fost ,cu totul contrar dec:ît al celor precedente: partici
parea populaţiei a fost masivă şi dintre cei 87 deputaţi 
aleşi, numai vreo patru erau împotriva Unirii. 

Costache Negri a fost ales deputat ,al oraşului Ga1aţi, 
impreună cu Alexandru Cuza, obţinînd fiecare dte 260 
de voturi. Suecesul ,lor a fost să-rbătorit de populaţia ora
şului 1printr-o mare manifestaţie „cu muzica militară pe 
Ulliţă", spre nemulţumirea consulului austriac din Iaşi, 
Lannoy, vechiul inamic .al lui Negri, care nu pierdea pri
lejul să raporteze la Viena: ,,Vo,rnicul Constantin Negri 
(a fost) ales pentru oraşul Galaţi, fără ·să locuiască aco,lo 
şi fără să a�bă măear o clădire de o valoare oarecare echi
valentă aceleia cerută de firman, in afară de o căscioară 
înconjurată cu nuiele, a cărei valoare nu poate trece de 
patru mii de piaştri". 1 O dată •cu Negri şi Cuza, ţinutul 
Covurluiului ,a trimis în Dtvan, printre alţii, pe ţăranul 
Răducanu Savu din satul Tămăoani. De altfel, pentru 
prima oară pătrundeau in Divanul ţă·rii reprezentanţii di
recţi ai ţărănimii : fuseseră aleşi 14 deputaţi ţărani, Jn 
frunte ou Ion Roată din ţinutul Putnei, încercat militant 
pentru Uni,re. 

Unioniştii înregistrară astfel primul succes important: 
alcătuirea unui Divan ·În favoarea Unirii. Dar ,în sînul 
acestui Divan aveau să se afirme adînci contradkţii între 
reprezentanţii marii boierimi şi grupul deputaţilor cu idei 
democratice, deoarece aceşti-a din urmă nu se mulţumiră 
să dezbată ai'Ci numai problema Unirii ,propriu-zisă, ci 
abor,dară şi alte chestiuni de ordin social. 

1 Vezi : Documente privind Unirea Principatelor, I, 1961, p. 223, 

şi Rapoartele consulatului Austriei din Iaşi, 1959, p. 246. 
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Divanul ad-hoc s-a deschis, la Iaşi, în ziua de 4 oc
tombrie 1857. Data a fost fomtă de Poartă prin firman 
împărătesc in „întîia zecime a lunii Gamazil Acîr 1273", 
şi prima şedinţă, prezidată de mitropolitul Sofronie, a fost 
consacrată dtiirii acestui fiirman şi a mesajului căimăcă
miei. In şedinţa a doua s-a procedat la întocmirea regula
mentului Adunării şi la alegerea organelor de conducere. 
Negri, funpreună cu Kogălniceanu, C. Hurmuzachi, D. 
Rallet, Anasta:se P•am+, Vasile Mălinescu şi dr. Anaistasie 
Fătu, a fost ales în comisia pentru redactarea regulamen
tului. Apoi el a fost ales vicepreşedinte al Adunării -
preşedinte fiind de drept mitropolitul ţării - alegere ce 
nu s--a făcut făl!ă anumite dispute. Dată fiind importanţa 
funcţiunii de vicepreşedinte, căruia ·îi revenea sarcina de 
a conduce în mod efectrv dezbaterile (mitropolitul avînd, 
ca preşedinte, un rol onorific), marea boierime ţinea să 
aleagă ·în această funcţiune un boier de rangul înmi, 
pentru a lua foînele deZJbaterilor 1în mîinile ei. Totuşi, 
după două tururri de ·scrutin, Negri a fost ales, cu o ma
joritate de 51 voturi, vicepreş1=dinte. 

Prestigiul de oare se bucura, taretul, răbdarea şi tăria 
sa de caracter, .a:u influenţat un mod hotărîtor activitatea 
A:dunării şi dezbaterile asupr,a problemelor aduse în dis
cuţie, unele fiind ridicate prin proiecte ,întocmite şi pre
zentate chiar de el. Atît aleg,er.ea sa, oît şi felul iui de a 
conduce dezbaterile n-au rămas fără ecou în cercurile di
plomatice externe. Victor Plaice, informîndu""l pe Walewski 
despre acestea, 1spunea că Negri „e unul din oamenii care 
au în această ţară reputaţia cea mai bună şi cea mai me
ritată", 1în timp oe ,consulul austriac raporta la Viena că 
e un ,,,radical" ce caută să impună adunării propunerile 
lui (despre Unire şi •altele) prin urgentări •şi intervenţii 
făcute „prin încălcarea tuturor regulilor de conducere". 

Cum era şi firesc, prima problemă abordată de Divanul 
ad-hoc a fost aceea a Unirii. ln şedinţa de la 7 octom
brie, Mihail Kogălniceanu prezentă, într-o largă şi înflă
că.rată expunere iistorică, o rezoluţie compusă din 5 puncte 
şi anume : ,,1. Respectarea drepturilor Principatelor şi în
deosebi a autonomiei lor în cuprinsul vechilor capitulaţii 
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încheiate ,cu !nalta Poartă ; 2. Unirea Principatelor intr-un 
singUJI' stat sUlb numele de România; 3. Prinţ străin ere
ditar, ales dintr-o dinastie domnitoare din Europa, ai 
cărui moştenitori să fie crescuţi în religia ţării; 4. Neu
tralitatea .pămîntului Princi,patelor; 5. Puterea legiuitoare 
încredinţată unei Obşteşti Adunări, în care să fie Te.pre
zentate toate interesele naţiunii". Toate acestea ,sub ga
ranţia colectivă a marilor puteri. 

Aprobarea rezoluţiei nu, s-a produs fără unele opoziţii. 
Deşi 'În minoritate vizibilă, marea boierime, prin gla,sul 
repre2Jentantului ei, logofătul Alecu Ba1ş, ataca Unirea, 
spunind că ea „nu ,ar aduce decît elemente de discor.die, 
lupte, vrăjmăşii şi neprevăzute ameninţătoaire intervenţii 
de-a pururea vătămătoa,re", dar, pusă la vot, rezoluţia a 
întrunit o majoritate covîrşitoare de 81 voturi, contra 2. 
(Alecu Balş şi episcopul de Roman, Hermeziu), fiind ad
misă în aclamaţii nesfîrşite de „Vivat Unirea !" 

Negri a susţinut, se înţelege, cu tărie această rezoluţie, 
deşi ,în sinea Jui păstra !Încă !I'ezerve 1serioase cu privire
la problema „prinţului 1Străin". Dar el ,adoptase acum o 
atitudine maleabilă, pornită din argumentul -că, deşi .po
porul român nu manifesta simpatie pentru un prinţ străin, 
totuşi da•că aceasta ,e o condiţie a Unirii, ea trebuie ac
ceptată. 

Cu aceasta, misiunea Divanului ad-hoc, aşa ·cum fusese 
el ,profilat de Congresul de 1a Paris, ar fi putut fi consi
derată !Încheiată, dacă cei ce luptaseră atît de mult ipeRtru 
constituirea lui s-ar fi mulţumit numai cu atît. In special 
partida naţională voia să profite de întrunirea acestui for, 
pentru a pune pe tapet şi alte probleme •ce frămîntau de 
mult pe moldoveni şi fără rezolvar,ea cărora nu se putea 
concepe adevărata Unire. Pe de altă parte, ei voiau să 
arate omenirii -că realizarea Unirii nu era numai un ideal 
naţional de 1Sine stătător, d implica şi unele reforme po
litice şi sociale, făcute tîn spiritul vremii, deci susceptibile 
de a fi apreciate ca pozitive, venind astfel ca argumente 
în plus pentru înfr.îngerea opoziţiei adversarilor interni şi 
externi ai Unirii. Calculul era pornit dintr-o matură în
ţelepciune politică, daT autorii ,lui, îmbătaţi o clipă de 
succesul obţinut prin votarea quasi-unanimă a celor dnci 
puncte referitoare la Unire, nu prevăzuseră divergenţele 
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ce aveau să urmeze în Adunare atunci cînd vor fi aduse 
în discuţie şi alte probleme. Aceste divergenţe deveniră 
atît de ascuţite, înort ele ameninţau la un moment dat să 
compromită ceea ce se cucerise aşa de repede în primele 
şedinţe. DM" şi aki aportul lui Negri, 1în calitate de con
ducător al deZJbaterilor, a fost pe cît de aibitl, pe atît de 
hotărit, 'Căutînd să tempereze, prin felul de a introduce 
problemele, pasiunile rivale, cu scopul unic de a trece 
prin Adunare reformele propuse de aripa stîngă. 

Insăşi întocmirea ordinii în -care problemele respec
tive au fost aduse în discuţie denotă tactul, îndelung de
liberat, al celui ,ce conducea şedinţele. Mai întîi, se institui 
o comisie de 9, în frunte •cu Kogălniceanu, pentru redac
tarea tezelor referitoare la viitoarea organizare a Princi
patcl.or. In şedinţa de la 25 octombrie intră in dezbatere
prima din aceste teze, anume ,problema dr-epturilor :stră
inilor stabiliţi în România, prezentată de Kogălniceanu în-
raportul intitulat : ,,Libertatea cultelor în România". Deşi
chestiunea părea cea mai inofensivă, în sensul că nu va
ridica rezerve serioase din ,pa,rtea reprezentanţilor marii
boierimi, ea provocă totuşi di!scuţii aprinse. Boierimea
reacţionară şi şovină era 1mpotriva acordării de drepturi
cetăţenilor de altă confesiune, văzînd ,în aceasta o atin
gere a privilegiilor ei îndătinate. Atunci Negri, luînd
apărarea ,proiectului depus de Kogălniceanu şi pentru a
înlătura ezitările manifestate, ţinu un lung discurs, foarte
bine orientat politic, 'În care spunea că „a :sosit timpul
actelor celor mari politice în patria noastră ; că toate în
cheierile Div,anului vor avea un mare răsunet in Europa,
în lume, în istorie ; că ·trebuie :să ne ,silim ca cee� ce vom

face de acum •înainte (în Divanul ad-hoc) să fie potrivit
cu -ceea ce am făcut; şi că trebuie să dăm temelii de
propăşire şi de dreptate ţărilor noastre". In ,concluzie, el
se declară pentru acordarea de drepturi „tuturor cetăţe
nillo.r patriei noastre, legaţi de pămîntul ţării", deoarece
„ei au pătimit cu noi de veacuri .întregi toate suferinţele
noastre, şi suferinţele lor, simţul dreptăţii, nevoile veacu
lui, politica înţeleaptă, care prin întărire şi legătură a
ţării întregi, ne învaţă .să formăm o Românie puternică
şi mare - toate acestea ne obligă să cerem drepturi şi
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să dăm drepturi". 1 Discursul fu aplaudat cu frenezie de 
aripa stîngă şi fu primit favorabil şi de restul Adunării 
care, în •cele din urmă, aprobă proiectul. Acest discurs al 
lui Negri avu, cum era de aşteptat, răsunet şi în afara 
incintei, iar Victor PJace, într-un raport către Walewski, 
îl califica „excelent". 

In şedinţa următoare, de la 29 octombrie, s„a făcut un 
pas mai departe prin aducerea în de2Jbatere __ş. proiectului 
de lege pentru desfiinţarea privilegiilor de clasă, supus 
de deputatul Vasile Mălinescu. Acest proiect ,cerea egali
tatea tuturor românilor în faţa legilor, obligativitatea im
pozitelor ipentru toată ilumea „după puterea şi averea fie
cărui,a fără deosebire", supunerea tuturor 1a conscripţia 
militară, accesibilitatea tuturor cetăţenilor la funcţiile sta
tului. După o serie de amendamente formale, Divanul 
aprobă şi acest proiect, iar Negri, anunţînd rezultatul 
votului, felicită Adunarea pentru admiterea proiectului 
şi !Încheie şedinţa printr-o scurtă alocuţiune in care îşi 
manifesta bucuria pentru noul succes înregistrat: ,,Acesta 
e un act ce va fi preţuit nu numai de naţie, dar şi de 
Europa şi de istorie". 

La ,celelalte şedinţe, conduse tot de Negri, au fost dis
cutate proiecte de ol1d.in organizatoric şi de interes na
ţional pentru viitorul stat român, ca: separarea puterii 
executive (Domnul) de puterea legislativă (Adunarea ob
ştească), responsabilitatea miniştrilor, dr,eptul ţării de a-şi 
încheia singUJră relaţiile comerciale ,cu alte state, ape1u1 
către marile puteri de a Tezolva problema „dării" către 
Poartă (prin reducerea şi fixar,ea odată pentru totdeauna 
a tributului la 6 OOO pungi aur anual) şi de a rectifica 
hotarul dintre Principate şi imperiul otoman (Delta Du
nării) etc. De reţinut că în problema ,constituţională, Negri 
şi-a afirmat o poziţie personală •ce ilustrează concepţia 
sa demo.eratică ,şi luminată. La discµţiile în legăţură cu 
viitoarea organizare a puterii '.legislative, el a votat „pe 
faţă" împotriva senatului, propus de marea boierime, mo
tivîndu„şi votul printr-o argumentare puternică, spunînd 
că IÎn tradiţia politică a ţării a existat totdeauna o singură 
Adunare obştească şi că senatul era impus de Poartă 

1 Acte şi documente, VI, 245. 
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pentru a asigura intrarea în Adunare a „notabilităţilor" 
ţării, adică a marilor boieri. O parte a Divanului s-a ală
turat lui Negri în această •problemă, dar ea n-a obţinut 
majoritatea, deputaţii marii boierimi declarîndu-se pentru 
sistemul bicameral şi deci pentru constituirea senatului. 

Dezbaterile ree1e mai vii s-au produs însă cu prilejul 
discutării problemei ţărăneşti, anume lăsată la umnă 
fiindcă era ·de aşteptat ca ea să suscite divergenţe înver
şunate.· Şi; într-adevăr, discutarea acestei probleme a 
durat mai bine de o lună, pînă la închider.ea Divanului. 

Chestiunea rurală, cum i se spunea, a fost adusă in 
discuţie la 9/21 noiembrie, în a 16-a şedinţă a Divanul:ui. 
Deputatul Anastase Panu s-a urcat la tribună şi a dat 
citire, în numele celor 14 deputaţi ţărani, unui impresio
nant memoriu al ţăr-ănimii clăcaşe - documentul fusese 
prezentat Adunării de deputatul Ion Roată - în care se 
oglindeau durerile de v,eacuri ale ,acestei cfase sociail.e 
oprimate ,şi •e:xoploatate fără milă. ,,Jalba" era redactată 
într-o formă de-a dreptul zguduitoare - redactare da
torată, se pare, lui Vasile Mălinescu - enumerînd toate 
suferinţele ·îndurate de ţărănime şi formu1înd revendică
rile imediate ,pe ,care ea le cerea în termenii cei mai

hotărîţi. 
Memoriul a stî-rnit o furtună de proteste din partea 

deputaţilor marii boierimi, care dacă •era dispusă la unele 
concesii, ca desfiinţarea clăcii, se opunea cu îndîrjire îm

proprietăririi ţăranilor. Şedinţa Divanului s-a transformat 
într-un adevărat vacarm, primejduind să răstoarne tot 
ce se realizaise pînă acum. Preşedintele şedinţei, Negri, a 
trebuit să facă un efort extraordinar spre a potoli spiri
tele ,şi a readuce dezbaterile pe făgaşul unor discuţii mai... 
pair,1amenfare. Pentru a tempera furia moşierimii şi a o 
obişnui cu ideea „intempestivă" despre necesitatea unei 
reforme a structurii sociale rurale, el a propus ca me
moriul deputaţilor ţărani să fie trimis în discuţia unei 
comisii de proprietari mari şi mici de pămînt, evitind 
astfel o spargere a Adunării. In comisia •cu pri�ina, dez
baterile nu au fost mai puţin violente. Discuţiile se des
făşurară sub presiunea străzii, deoarece moşierimea mo
bilizase pe proprieta1rii mari şi mici din toate colţurile 
ţării şi-i adusese la Iaşi, înconjurînd localul unde se ţineau 
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şedinţele Divanului şi proferînd tot felul de ameninţări 
la adresa deputaţilor care ar vorbi în favoarea cererilor 
ţărănimii. Aceştia clamau, afară, în stradă, că deputaţii 
au fost aleşi şi trimişi în Divanul ad-hoc „nu să dea mo
şiile boiereşti ţăranilor, ci să unească moşia ,cea mare, 
România". In acelaşi timp, în incinta Adunării, deputatul 
Grigore Balş declara în numele moşierimii: ,,Comisia 
(proprietarilor mari) citind tînguirea locuitorilor săteni s-a 
încredinţat că în ea predominează în adevăr un duh co
munist şi idei subversive, că ea n-a fost făcută de depu
taţii săteni, că scopul acelora ce au scris acea,stă tînguire 
n-a fost altul decît de a descrie în faţa Europei clasa
bo.ierilor proprietari ca o clasă de tirani, impilători noro
dului" ... Iată, aşadar, pronunţîndu-se şi la Iaşi, în 1857,
în Divanul ad-hoc, ,,epitetul ruşinos de comunişti" la
adresa adversarilor mai înaintaţi ai clasei exploatatoare
indigene. ,,Stafia comunismului", care cutreiera Europa în
acea vreme, înrola printre ,prigonitorii ei - alături de 
„papa şi ţarul, Metternich .şi Guizot, radicalii din Franţa 
şi poliţiştii din Germanra", cum iproclama Manifestul co
munist al lui Marx şi Engels - şi pe moşierii din Mol
dova! 

Dezbaterile ,asupra problemei rurale au durat în Di
vanul ad-hoc pînă la 18/30 decembrie, cînd Negri, văzînd 
că nu se realizează nici o punte de înţelegere pentru a 
se trece la vot, aduse în faţa Adunării o propunere pro
prie, redactată în stilul lui personal şi axată pe o intenţie 
împăciuitoristă, izvorîtă din dorinţa de a salva activitatea 
Divanului. Poziţia lui în problema rurală nu era totuşi 
mai puţin fermă. De fapt, prin proiectul lui de lege pentru 
împroprietărirea ţăranilor el nu voia să forţeze lucrurile, 
dar nu neglija nici revendicările formulate de deputaţii 
săteni. Parafrazînd, în termeni mai concentraţi şi mai ate
nuaţi, ,,jalnicul strigăt al unei clase desmoştenite", Negri 
făcea o largă expunere de motive a proiectului său de 
lege, invocînd necesitatea imperioasă a împroprietăririi 
ţăranilor, dar propunînd ca împroprietărirea să se facă 
prin vînzare, adică ţăranii să fie împroprietăriţi cumpă

rînd pămînt de la boieri, în anumite condiţiuni legife
rate . El spera să apropie astfel cele două părţi interesate 
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în problemă - moşierimea şi ţărănimea - şi să încheie 
discuţia cu un rezultat pozitiv. 

Vădit mai moderată ·chiar deoît amendamentele lui 
Mălinescu şi Bosie, deputaţi de asemenea favorabili ţăra
nilor, propunerea lui Negri - care se încheia cu fraza: 
„La reforme mari, trebuie faptă şi inimă mare" - avea 
şanse de ,a fi pusă la vot. Ea fu sprijinită şi contrasem
nată de ciţiva deputaţi săteni: Sava Răducanu, Ioan Le
vardă, Ion Roată, Vasile Balais şi Dănilă Bălan. Restul 
Adunării ceru un răgaz de 24 ore spre a o studia. Pusă 
la vot, în ziua următoare, obţinu 25 voturi pentru, 7 ab
ţineri, şi 44 contra. Fu, deci, respinsă de majoritatea 
boierimii. 

Dacă însă problema nu căpăta o soluţie pozitivă, Negri, 
ca unul ce o îmbrăţişase· cu toată a,rdoarea, a stîrnit în 
rîndurile celor a căror apărare o luase un explicabil en
tuziasm. La ieşirea din incinta Adunării, el a fost ridicat 
pe braţe de mulţimea de ţărani str,înşi acolo şi a fost dus. 
în ovaţii, pînă la trăsura ce-l aştepta în stradă. 

Dar lucrul acesta neliniştea foarte mult mairea boie
rime, care vedea în propunerea de împroprietărire a ţă
ranilor o „tendinţă revoluţionară" şi care ,ceru imediata 
suspendare a lucrărilor Divanului. Drept urmare, Turcia, 
la propunerea marilor puteri, avertizate în acest sens, 
dădu firman de dizolvare a Divanurilor din Moldova şi 
Muntenia. La 2 ianuarie 1858 avu foc ultima şedinţă a 
Divanului de la Iaşi, ,care ,întîmpină citirea firmanului de 
închidere a lucrărilor prin strigăte de „Vivat Unirea Prin
cipatelor!" Se aprobă apoi, în unanimitate, textul adresei 
către cele şapte puteri, cărora li se transmitea rezultatul 
lucrărilor Divanului, concretizate în cele 5 puncte, votate 
încă de la început, ce -consfinţeau dorinţa pentru Unire 
a moldovenilor. Ceea ce-l făcea pe Negri să spună, în cu
vîntul de închidere a Divanului, că vede ,,·cu mare mîn
gîiere cum tot aceleaşi frumoase patriotice simţiri care au 
predominat în Adunare la începutul ei, o însufleţesc şi 
la încheierea lucrărilor sale - şi că această unire şi în
ţelegere, în care ne aflăm astăzi · cu toţii este cea mai 
mare închezăşuire pentru viitorul ţării". Cuvintele so
lemne, impuse de moment, în care însă, dincolo de sen
timentul de uşurare că Divanul ad-hoc şi-a îndeplinit 
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principala sa misiune - de a cere Unirea - persista grija 
pe care Negri o avea încă pentru viitorul ţării în clipa 
cînd părăsea cîmpul unei bătălii ce nu se termina, ci doar 
se întrerupea pentru un scurt răgaz ! 

4 

Răgaz de altfel cît se poate de bine venit pentru un 
om care de mai bine de trei ani se afla într-o continuă 
tensiune. Deşi tînjea după puţină lini,şte, dorind să se 
odihnească în mijlocul familiei lui, Negri nu avusese nici 
o zi liberă în ultimii trei ani pentru a .rămîne între ai săi.
Abia acum, la începutul anului 1858, el găsi prilejul să
respire o clipă în voie şi să se ocupe, în sfîrşit, şi de tre
burile lui personale, neglijate cu totul din pricina atri
buţiilor ce-l obligau să-şi îndrepte atenţia mereu în alte
părţi.

Familia ,şi-o vedea rar, mai ales în ultimul timp, şi 
numai atunci cînd .surorile lui, Catinca şi Zulnia, veneau 
să-l întiLnească la Iaşi, între două şedinţe ale Divanului. 
Totwşi, Negri era preocupat în permanenţă de starea să
nătăţii lor, le dădea, în scrisori, sfaturi, le îndemna să 
aibă răbdare pînă îşi va termina sarcinile oficiale, spre 
a se duce să stea mai multă vreme alături de ele. Pe 
Cocuţa, ,cealaltă soră, -căzută la o boală ce n-o va cruţa, 
o ,îndemnase să se ducă în Italia pentru îngrijiri medi
cale, cerînd mereu veşti despre sănătatea ei. (Mai tîrziu,
după moartea lui VogO'ride, survenită în 1863, Cocuţa se
va recăsători ,în Italia ieu Emmanuele Ruspoli, principe de
Poggi•o-Suasa, senator şi sinodic al Romei, dair, peste cîţiva
ani, boala avea să o răpună pe meleaguri străine.)

De gospodărie avea şi mai puţin timp să se ocupe. De 
fapt, ceea ce-l preocupa mai mult era să rezolve, în modul 
cel mai onest cu putinţă, .încurcatele afaceri materiale 
care, din pricină că nu se putuse interesa de ele, pe de o 
parte, şi fiindcă nu făcea din ele scopul suprem al vieţii, 
pe de altă parte, ameninţau cu falimentul. Lucrul pare 
de necrezut, şi totuşi amănuntul acesta defineşte carac
terul său. Intr-o vr,eme cînd „oamenii zilei" lepădau caf-
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tanul de boier pentru a îmbrăca surtucul de moşier, Negri 
făcea excepţie de la .regulă, urm[nd calea unei involuţii, 
de sus în jos, de la bogăţie spre pauperizare, în ciuda 
posibilităţilor pe ,care le avea de a-şi spori, ca toţi ceilalţi, 
sau măcar de a-şi păstra avutul rămas de la părinţi. In 
1857, chiar în timp ce propunea în Divanul ad-hoc îm
proprietărirea ţăranilor cu pămînturi din moşiile boiereşti, 
Negt'i - fie silit de datorii, fie ,şi .spre a rămîne consec
vent cu ideile sale democratice - se despărţea de Mîn
jina, proprietatea de care îşi legase tinereţea şi numele 
- şi fă.cea aceasta cu o seninătate demnă de înălţimea
caracterului. său. Oricum, cazul a produs senzaţie în l'În
durile ,contemporanilor săi. ,,Negri avea să-şi împartă
moşiHe cu ţăranii, ca despăgubire, să nu se mai plătească
datoriile", spunea între- alţii Ion Ghica. 1 Totuşi, trebuie
precizat că Ne.gri n-a procedat' dintr-o dată la propria sa
expropriere, aşa cum s-ar putea crede, ci faptul este re
zultatul unui complex de împrejurări pornind încă din
ajunul lui 1848 şi din timpul emigraţiei, cînd proprietarul
Mînjinei îşi ipoteca bucată cu bucată moşia, ,spre a obţine
de la bancherii străini fonduri pentru susţinerea mişcării
patrioţilor români din exil. A,cest�prumuturi succesive,
la caire se adăugară apoi dohînzile neplătite, duseră la
pierderea Mînjinei, redusă, e drept, şi prin loturile acor
date între timp de Negri, de bună voie, ţăranilor de pe
cuprinsul moşiei. După zece ani de la primele amanetări,
Mînjina devenise o povară pentru proprietarul ei, deoarece
oreditorii îl sîoîiau din toate pă;rţile, cerînd regularea ipo
tecilor. Intr-o scrisoare de la 22 octombrie 1857, îi comu
nka Josefinei: ,,Am gata 25 mii de ducaţi, iar Manuel
Epureanu, însărcinatul meu de afaceri, a dat chiar hir.tie
la divan (tribunal, n.n.), astfel că strigările vor avea loc
în vinerea cea ·mai apropiată, şi toată această afacere a
Mînjinei va lua sfî�•şit o dată. Ţine de ajuns doar!" Ches
tiunea intrase, aşadar, în domeniul judiciar. Era vorba
de v,înzarea moşi,ei, spre a se acoperi datoriile contractate 
cu ani în urmă. Ţinînd mai mult la onoarea unui nume 
nepătat deoît la moşie, chiar dacă-l legau de ea amintiri 
scumpe de familie şi de lupte patriotice, Negri o sacrifica 
pe aceasta din urmă spre a o salva pe cea dintîi. Ar fi 

1 Ion Ghica, Documente literare inedite, E.S.P.L.A., 1959, p. 38.
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nejust să credem că deznodămîntul acesta se datora unei 
deficienţe a dibăciei de administrator, după cum ar fi exa
gerat să presupunem că el era consecinţa unui idealism 
ce friza naivitatea. Negri nu pierduse Mînjina nici din 
nepricepere gospodărească, nici din exces de idealism. In 
aceeaşi scr}soare ,către Josefina, el o sfătuia pe aceasta să 
nu v-îndă nimic din averea ei, ,,pentru că pămîntul se va 
urca la o valoare fabuloasă, după reorganizarea ţării". De 
unde se vede că Negri ştia să aprecieze valoarea pămîn
tului ca.re va creşte după Unire, deşi nu căuta să tragă 
foloase personale din acest joc favorabil al bursei bunu
rilor funciare. Fapt este că el lichida· Mînjina, d�sigur nu 
fără regrete, dar fără să facă din aceasta pretextul unor 
dramatizări sufleteşti mari. Se mulţumea .să-şi păstreze 
deocamdată casa din Galaţi, pînă cînd o va vinde şi pe 
aceasta, construindu-şi una nouă la Tg. Ocna, orăşelul sa
linelor de pe malul Trotuşului, unde îşi alesese noul do
miciliu. 

După închiderea Divanului ad-hoc, urmă, aşadar, pen
tru el un scurt moment de vacanţă în ceea ce priveşte 
activitatea publică, deoarece, în aşteptarea hotărîrilor ce 
aveau să fie luate de cele şapte puteri, viaţa politică a 
Moldovei trecu printr-o perioadă de relativă acalmie. 
Negri putea să se odihnească, în sfîrşit, gustînd desfăta
rea clipelor petrecute în mijlocul familiei şi al prieteni
lor săi. Mînjina nemaiexistînd acum pentru el, tradiţia 
întîlnirilor în cadrul cărora se afirma neîncetat comuni
tatea de idei şi sentimente patriotice se continua în alte 
părţi, fie la unul din conacele surorilor lui, fie la moşia 
vreunuia dintre prietenii apropiaţi. In special moşia lui 
Lascăr Rosetti de la Răducăneni, ţinutul Fălctului, făcea 
adesea oficiul de gazdă. Aici Negri se întilnea cu titularul 
proprietăţii, cu Alexandru Ioan Cuza,· Kogălniceanu, 
Alecsandri, Vasile Sturza (soţul Zulniei) şi, în agape ce 
aminteau epoca de glorie a Mînjinei, dezbăteau cu însu
fleţire problemele la ordinea zilei. Bineînţeles, Unirea, a 
cărei înfăptuire se pregătea cu înfrigurare, constituia 
principalul subiect al conversaţiilor lor, ce se prelungeau 
zile şi nopţi la rînd. Acolo, în timpul acestor reuniuni, 
Negri compuse şi citi, în primăvara lui 1858, poezia inti
tulată Hora de la Răducăneni, bucată străbătută de un 
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larg suflu patriotic şi închinată Unirii, ca o replică -
făcută cu mijloacele lui de poet ocazional, dar cu un con
ţinut şi un timbru mai bogat şi mai grav - la săltăreaţa 
Hora Unirii a lui Alecsandri, intrată de pe acum în reper
toriul propagandei unioniştilor. In Hora de la Răducăneni

- remarcabilă prin autenticitatea simţămintelor ce dau

versrnrilor o putere de mesaj oores,punzătoare cu însemnă
tatea momentului ·În care era scrisă - Negri exprimă
voioşia şi optimismul poporului în faţa evenimentului
iminent al Unkii ce va topi in razele sale proaspete bezna
coşmarurilor din trecut, anunţînd zorile unei vieţi noi:

Roata-ntinsă şi voioasă 
De fetiţe şi flăcăi, 
Pe o pajişte frumoasă 

Bătea hora din călcăi. 
Plete-n vînt şi ochi-n foc, 
Uitătoare de nevoi; 

Hora se-nvîrtea pe loc 
lnainte şi-napoi. 

,,Oliolio, român bărbate, 

Mai deşteaptă-te, măi frate, 

Căci de tine joc îşi bate 

Soarta cea fără dreptate !" 
Şi jucînd, aşa cîntau 
Toţi în horă la răcoare, 

Stoli de vulturi ei păreau 
Zburînd roată pe sub soare. 

Şi-mi părea mereu românul, uitător de-a lui nevoi, 
Că joacă jocuri bărbate cu avînturi de război. 

Chiar şi astăzi, cînd e-n horă, străluceşte pe-a lui frunte 

Viitor de danţ mai ager şi de hore mult mai crunte. 

Ultimele patru versuri absolvă poezia de idilismul ine
rent momentului, diîn:du-i un caracter programatic mobi
lizator. Ele deschid o acoladă către faza imediat urmă
toare, oînd se vor încinge „hore mult mai crunte", dovadă 
că poetul - la un gînd cu prietenii lui - nu se lăsa îm-
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bătat ide succesele repurtate pînă atunci, ci se pregătea 
pentru noi lupte, ce vor reîncepe în curiînd, după un scurt 
interludiu lidc .. 

5 

Vestea că Divanurile ad-hoc din Mo1dova şi Muntenia 
s-,au pronunţat pentru Unire fu primită de cele şapte mari 
puteri cu senbmente ce variau de la o capitală la alta, şi 
în general ele ,se arătairă surprinse că poporul român se 
eX:primase fo unanimitate pentru Unirea Principatelor. 
Unele puteri erau puse în faţa unui rezultat nedorit de 
ele, şi dacă logica faptelor cerea ca acest rezultat să fie 
acceptat ca atare, logica diplomatică era departe de _a se 
declara mulţumită, şi cu atît mai puţin învinsă. Firesc ar 
fi fost ca dorinţa Divanurilor să fie recunoscută imediat 
şi ,să se treacă Ia traducerea ei :în viaţă. In realitate, se 
iscară noi dispute, invocîndu-se tot felul de argumente, în 
scopul �e a se zădă�nici •Încă o dată ,înfăptuirea Unirii. 
Se ivi astfiel necesitatea unei noi întruniri a marilor Pu
teri, care se ,şi produse, începîndu-şi lucrările la 22 mai 
1858, la Paris. 

După 19 şedinţe, cara·cterizate prin „concesiuni mu
tuale şi reciproce", în aşa fel „iea să mulţumească pe cît 
posibil toate interesele", precum spunea plenipotenţiarul 
Marii Britanii, la 19 august 1858 se adoptă aşa numita 
Convenţie de Ia Paris, care avea caracterul unei consti
tuţii alcătuită de marile puteri pentru poporul român, 
d:ar ,,·o constituţie hermafrodită" ·Clllffi o numea Xenopol, 
„ un amestec hiibrid şi nefiresc de iunire şi despărţire, în 
care cată să :se împace interesele deosebite ale puterilor 
pe capul popo1rului român". Ea preconiza Î!n speţă Unirea 
celor două Principate .sub denumirea de „P�incipatele 
Unite ale Moldovei şi Ţării Româneşti", însă fiecare prin
cipat trebuia să-şi aleagă un principe al său, să aibă oîte 
un guvern separat şi cîte o adunare legiuitoare proprie, 
toate acestea sub suzeranitatea Turciei. După cum se 
vede, Convenţia nu iadmitea Unirea propriu-zisă, aşa cum 
o ceruseră Divanurile ad-hoc, iar în privinţa nuanţelor
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reformatoare ea menţinea vechile privilegii ale claselor 
avute, în timp .ce marea ma:să a poporului era ţinută, ca 
şi mai înatnte, departe de orice drepturi politice. 

Ca o măsură prnctică imediată, Convenţia prevedea 
suspendarea caimacamilor, a căror sarcină fusese efectua
rea alegerilor pentru Divanuri:1e_ ad-hoc, şi trecerea gu
vernării, pînă la alegerea viitorilor domnitori, în mîinile 
unor căimăcămii de trei. In Moldova, Vogoride se retră
gea din ,post la 31 octombrie, în urma unui hatişerif al 
Su1tanului care promulga aplkarea Conv-enţiei, şi locul 
lui ,îl luă căimăcămia de trei, compusă din Ştefan Catar
giu, reprezentantul taberei reacţionare, şi din Vasile 
Sturza şi A_pastase Panu, aceştia di:n urmă unionişti cu
noscuţi. Misiunea căimăcămiilor de trei era să efectueze 
lucrările pentru alegerea principilor domnitori. In trei 
săptămîni trebuiau constituite Adunările elective care, în 
alte trei săptămîni, trebuiau să desemneze candidaţii la 
tron. (Operaţiile se desfăşurau paralel şi după acelaşi sis
tem în Moldova şi în Muntenia.) 

In Moldova însă lucrurile aveau să se desfăşoare în
tr-o atmosferă oarecum ma:i dramatică. In primul rînd, 
între cei trei caimacami nu existau puncte de vedere co
mune, în sensul că dacă doi dintre ei erau solidari, al 
treiJea, Catargiu, sabota totdeauna măsurile preconizate 
de •ceilalţi doi. Catargiu era încurajat -în obstrucţiile lui 
de consulul austriac şi de comisarul turc de la Iaşi, astfel 
că la începutul lui decembrie, ·dnd se efectuă scrutinul 
pentru Adunarea electivă, se constată că manevrele lui 
Catargiu, care deţinea şi atribuţia de ministru de interne, 
dădură rod : în Adunarea electivă pătrunseră mulţi par
tizani ce sprijineau candidatura la, domni·e a unor per
soane potrivnice Unirii. In alegeri votară numai 1724 ale
gători din 2 milioane locuitori şi toţi aceştia reprezentau 
numai clasele avute. Afară de asta, se născură discuţii la 
validarea alegerilor. Adversarii unioniştilor găsiră cu cale 
să ceară invalidarea tocmai a mandatului lui Costache 
Negri, sub mot1.vul că situaţia lui economică - nu mai 
era proprietar de moşie - ar fi contrară cu prevederile 
legii electorale întocmită în spiritul Convenţiei. Pentru a 
evita orice discuţii ce-ar fi putut degenera în certuri par
tizane aprinse, îngr,euind lucrările, Negri renunţă din pro-
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prie iniţiativă la mandatul de elector. El îşi înaintă de
misia în scris, motivînd că, întrucît are impresia că la 
au.egerea lui ca deputat al oraşului Galaţi s-a strecu:mt un 
vidu de formă, nu poate primi o demnitate ce nu i s-a 
aco11dat cu toaite cerinţele legale. 

De fapt, prin aiceastă demisie, Negri îşi exprima <:>pro
bi ul faţă de ,prevederile restrictive ale Convenţiei de la 
Paris, care nu dădea dreptul să fie aleşi decît acelora ce 
dispuneau de un anumit venit. Spre a face cunoscută pu
blic atitudinea sa faţă de Convenţie, Negri ceruse ca adre
sa lui de demisie să fie ·citită în plenul Adunării, dar 
aceasta, cînd Luă cunoştinţă de gestul său, de teamă pro
babil ca nu cumva episodul să aibă ră·sunet mai departe, 
dată fiind reputaţia lui Negri peste hotare, votă în una
nimitate pentru retragerea demisiei. El nu şi-o retrase 
însă. 

Negri, aşadar, n-a partici:pat direct la lucrările Adu
nării pentru a•legerea noului domnitor, care s-a deschis 
la 28 decembrie 1858. De :fiapt, el î-şi dădea foarte bine 
seama -că ac.est for electiv nu mai corespundea năzuinţe
lor ipopul1are care doreau Unirea, ci se transfo:rnnase, sub 
egida Convenţiei, într-o oficină unde numeroşi preten
denţi la domnie îşi aruncau în luptă toate mijloace1e de 
care diispuneau spre a ,căpăta tronul. Deşi retras la Tg. 
Ocna, el urmărea îndeaproape de:zibaterile, îngrijorat că 
ele vor compromite înfăptuirea Unirii în cazul cînd va 
învinge partida separatistă. Ceva mai mult, numele lui 
circUila în permanenţă printre membrii Adunării elective, 
figurînd în fruntea listei eligibililor. Cîţiva prieteni -
Vasile Alecsandri, Lascăr Rosetti, ManoLe Epureanu şi 
Teţcanu - îl propuseseră la domnie din partea unionişti
lor, deşi chiiar unii dintre cei ce-l propuseseră figurau ei 
înşişi printre candidaţi. 

De altfel, numărul candidaţilor_ era extrem de mare : 
din 64 deputaţi electori, 38 au figurat printre cei ale că
ror nume fuseseră puse în circulaţie. Lupta se dădea însă 
cu înverşunare între deputaţii ce rep:vezentau partida na
ţională şi cei din tabăra adversă. Sorţii izbînzii puteau fi 
nesiguri pentru cei dintîi, dacă, din fericire, în sînul 
celorlalţi nu s-ar fi produs dezbinarea provocată de riva
litatea dintre cei doi principali candidaţi ai lor, Mihail 
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Sturza (fostul domnitor) şi Grigore Sturza (fiul lui). Pe 
lîngă rivalitatea dintre tată şi fiu, cei doi Sturzeşti mai 
aveau de înfruntat lipsa de popu1aritate din '(JaTă, unde 
opinia pub'li!că îi înfăţişa ca pe· nişte „strigoi", demas
oîndu-i în termenii cei mai aspri şi violenţi. Cu toate a
cestea, amîndoi vînau domnia; competiţia dintr-e ei le-a 
fost însă futală. Greşeala celor ce-i ,susţineau consta în 
aceea că ei urmăreau alegerea unei persoane anumite -
Sturza tatăl sau Sturza fiul - de care erau legate intere
sele· lor parti!culare, şi nu a unui om caTe să reprezinte 
un partid, aistfel că •cearta dintre „mihăileni" şi „grigo
rieni" i-a dus la înfrîngiere. Meritul parttdei naţionale 
consta, dimpotrivă, în aoeea că ea voia să rămînă solidară 
şi să acorde toate voturile unui singuir candidat, indife
rent de per.soană, făcînd să învingă o idee. 

Dar ni!ci aki lucru.rile nu s-au petrecut în armonie, 
fără dispute aprige ce ameninţau să ducă la o ruptură 
aidoma ,celei din sînul Sturzeştilor. Aceasta, din pricină 
că giruparea deputaţilor din partida naţională era alcă
tuită din elemente apar,ţinînd unor categorii sociale di
ferite, avînd interese diferite. Aripa libenală voia un dom
nitor ales din 11îndurile ei, aripa conservatoare voia să 
impună un eX'ponent al moşierimii. De aoeea, la început, 
au fost desemnaţi mai mulţi candtdaţi - Costache Ne
gri, Vasile .Meosandri, Mihail Kogălniceanu, Vasile Sturza, 
Anastase Panu, Lascăr Rosetti, Petre Mavrogheni, Las
căr Catargiu (cei doi din urmă conservatori fervenţi) şi 
alţii - cu inrtenţia de a oferi electorilor posibilitatea să-şi 
canalizeze toate voturile către un singur nume. Rînd pe 
rînd, unii dintre candidaţi se retrăgeau de bună voie din 
competiţie, sporrnd şansele celor rămaşi să reprezinte mai 
departe aripa lor. Astfel, Aleosandri, Kogălniceanu, Va
sile Sturza şi alţii renunţaseră cu toţii în favoarea lui 
Negri, către care se îndreptau în fe1ul acesta tot mai 
multe adeziuni. 

Toate aceste operaţii preliminare alegerii propriu
zise se petreceau în absenţa şi fără asentimentul lui Ne
gri. Dorind, şi de astă dată, să uşureze drumul spre victo
rie al unioniştilor de nuanţă liberalo-democrati:că, el ceru 
în termenii cei mai hotărîţi să fie şters de pe lista can
didaţilor. Intr-o scrisoare, de o admirabilă ţinută morală 
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şi denotînd o fermă conştiinţă politică, adresată la 14 de
cembrie 1858, din Tg. Ocna, lui Vasile Alecsandri, îi 
invoca prietenului său i:notivele ce-l determinau să facă 
acest gest, acuziînd încă o dată restricţiile Convenţiei care 
îl lipsiseră puţin mai înainte şi de mandatul de deputat: 

,,Am auzit că vreo cîţiva drn prietenii noştri ar fi gîn
dit şi la mine pentru viitoar.ea domnie, atunci chiar cînd 
voi ştiţi cu toţii că, pe 1îngă altele, apoi îmi lipsesc netă
găduit şi multe din însuşirile prescrise de noua Con:ven
ţie pentru a ajunge la o aşa treaptă. Să pornim de la su
poziţia ,că nu numai această auzire, dar şi îndeplinirea ei, 
departe de a fi unul din acele vuiete zadarnice, ce puru
rea răsună, la aşa timpuri ca acest de acum, ar fi dimpo
trivă un adevăr sigur şi uşor de J:1ealizat, totUJşi nu am 
alta de zis, dedt că rog pe prietenii noştri, ho'tărîtor să 
înlăture asemenea combinare, pe care nici într-un chiip 
nu o pot primi. 

Cu toate că nădăjduiesc că nu va avea triste s:fiîrşituri, 
dar Convenţia din 7/19 august mi se pare foarte restrînsă 
în privinţa legii electorale. Mulţi prin asprimea zi•sei legi 
se află înlărturaţi din drepturile Ţării, dintre care şi eu 
unul. Poate să judec în felul acesta, din pricină că toc
mai siînt şi eu în cauză ; dar ce-i un fapt nestrămutat, 
este că-n prescri!sele 1egii de astăzi, eu nu am nici un 
drept. Dec,i, de nu pot fi nici ales, nici măcar alegător la 
deputăţie, lămurit se înţelege, cu atît mai puţin încă pot 
fi cevia mai mult ; sau, spre a vorbi în limbajul scir.bos, 
dar pozitiv al cifrelor: de nu am şase mii galbeni capi
tal 1, nu pot avea trei mii ga}beni venit pe an; fiind ho
tărît chiar în sfaturile 1mpăraţilor ca banii să fie un nea
părat merit. Totodată, de vreme ce nu m-am încercat 
a-mi face drepturi pentru deputăţie, cînd nu le aveam,
asemenea nu mă voi încer.ca a mi 1e face pentru domnie,
cind le am încă şi mai puţin. Plec dar capul înaintea pra
vilei şi găsind rele în alţii încercările de a o încălca, sau
a o înconjuna, cu atîta mai rele trebuie să le găsesc aces
tea pentru mine însumi".

1 Condiţie prevăzută de Convenţie spre a fi ales în Adunarea 

electivă (n.n.). 
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Alecsandri şi ceilalţi prieteni n-au luat însă act de 
această scdsoare - atît de frumoasă, atît de înţ;eleaiptă şi 
atît de saricastică la aidresa Convenţiei impusă de străini 
- şi l-au menţinut mai departe printre candidaţii la
domnie, fiind socotit de ei „persoana cea mai vrednică
de a fi cîrmuitorul ţării".

Se apropia ziua cînd Adunarea electivă trebuia să 
aleagă pe domnitor, şi unioniştii nu se fiXJaseră încă asu
pra candidatului lor. DeznodămiîntuJ se produse în noaptea 
dramatică de }a 3 spre 4 ianuarie 1859, cînd ţinură ultima 
şedinţă în apartamentul lui Costache Rolla de la „cabine
tul" de istorie naturală din Iaşi, de unde şi nume1e dat 
dezbaterii de „întrunirea de la E'le:llant". Aici se isoară 
divergenţe acute, oare duseră la diferenţierea în două 
grupe, după atitudinea adoptată în problema rurială, în 
care Costache Negri şi Lascăr Catargiu, singurii rămaşi 
în competiţie, aveau concepţii diferite : primul, în favoa
rea ţăranilor, al doilea, în favoarea moşierilor. In numele 
moşierimii, al cărei mandat îl avea, Lascăr Catargiu se 
declară pe faţă împotriva lui Negri, spunînd că el nu va 
da· votul a1celuia ,oare „da·că s�ar face domn, ar lua mo
şiile şi le-.ar da la ţărani". Kogălniceanu, î:n numele libe
ralilor, îi replică : ,,Nici eu nu voi da votul domnului Ca
targiu care, dacă ar fi domn, m-ar trimite peste graniţă, 
pe mine oare ,sînt pentru împroprietărirea ţăranilor". 

La ora 11 noaptea, Kogălniceanu, văzînd că nu se 
ajunge la nici un .rezultat convenabil, se enervă şi părăsi 
furios adunarea, dudndu-se aoai.să. Oîţiva se pregăteau 
să facă J,a fel, în timp ,ce alţii declarau că, dacă nu se 
realizează o înţelegere, -ei se retrag şi vor trece în rîndul 
partizanilor lui Grigore ,Sturza. Atunci Rona, păstrîndu-şi 
sîng,ele rece, tncuie toate intrările ,cu cheia, în vreme ,ce 
Pisoschi, unionist :fianatic, barînd uşa de la odaia în ,care 
se ţinea şedinţa şi scoţî:nd din buzunar un revolver, strigă 
că el se v;a 'împuşca dacă va mai spune dneva ică vrea să 
plece. Lui i se alăturară în aceeaşi cHpă Docan şi alţi 
membri din aşa-numita „bandă neagră" compusă din ad
versarii cei mai îndiîrjiţi ai Sturzeştilor. Apoi, după ce 
atmosfer,a se linişti, Pisosohi şi Docan pronunţară numele 
unui nou ,candidat, despre care nu mai fusese vorba pînă 
atunci: Alexandru Ioan Cuza. Noua propunere produse 
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oairecaire dezmeticiire. Numele :lui Cuza părea a conveni 
tuturor; el er.a un element neutru între 1aripa liberală şi 
cea conservatoare, se bucu�a de mult ,pr,est1giu de cind 
îşi dăduse răsunătoarea dem:iisie din funcţia de pîrcălab 
al Ga11aţiului, în timpul lui Vogoride, şi nu-şi afişase încă 
pe deplin convingerile democratice în problema rurală, 
astfel ,că şi moşierii H pU!teau susţine fără 1S2. se teamă 
că, ,ajuingiînd domn, va rumpăTţi moşiile la ţărani. Nimeni 
nu făcu nki o obiecţie. To-tuşi, propunerea venea în mod 
prea neaşteptat pentru a fi primită dink-o dată. 1 Se 
trecu 1a votare. Primul tur de scrutin ·se încheie cu re
zultatul următor: Negri 11 v;oturi, Cuza 8, Mavrogheni 5, 
Lascăr Rosetti 1. La al doilea scrutin, Cuza obţinu 20 vo
turi şi Mavrogheni 5. Deşi Negri nu mai obţinu acum 
nrci un vot, o parte dinke cei prezenţi - printre care şi 
Alecsandri - propu1Seră a treia votare, deoarece nu voiau 
încă să renunţe 'Ila nume1e lui Negri. Rezultatul inregistrat 
a treia oară .fu: 19 voturi pentru Cuza şi 6 pentru Negri. 
In cele din urmă, toţi 1cei prezenţi se deci1arară pentru 
Cuza, inclU'Siv susţinătorii .lui Lascăr Catargiu. Cuza fu 
astfel desemnat candidat al unioniştilor. Se încheie ime
diat un proces-verbal, ,semnat de toţi ,eleotorii prezenţi 
şi, la ora 4 noaptea, Ale:imndru Beldiman fu însăvcinat 
să se docă acasă la Kogălniceanu spre a ,lua şi semnăturn 
aicestuiia. Scuk1t din somn, înainte de a vedea numele 
candidatului 1a1es, pe ,care Beldiman îl acoper,ea 1cu de
getul pe hiirtie, Kogălniceanu întrebă: ,,Cine este? Mi
hail Sturza? - Nu, i-a răspuns Beldiman. - Grigore 
Sturza? - Nu. - Lascăr Catargiu? - Nu. - Atunci 
dă-mi să iscălesc, am încredere în prietenii mei politici". 
Cînd văzu că cel propus pentru domnie era Alexandru 
Ioan Cuza, Kogălniceanu sări şi-l îmbrăţişă pe Beldiman, 
fericit că nu biruiseră marii boieri reacţionari. 

A doua zi, 4 ianuarie, în a ·cincea şedinţă a Adună,rii 
electi1Ve 1se di,scută v:ailabiliitatea candidaturii lui Grigore 
Sturm. Şedinţa 1a fost agitată. Alecsandri, între alţii, 1uînd 

1 Se pare totuşi că Al. I. Cuza era mai de mult vizat în acest

scop. Intr-o scrisoare adresată lui, la 27 martie 1857, de o oare

care persoană, Carro, i se spunea „mon Prince" (Acte şi Doc., 

IV, 278). 
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cuvîntul, arătă că „prinţul Sturza nu a căpătat ÎTI1destule 
titluri pentru a pretinde J.a ,aicest înalt post. Vie mai întîi 
în mijlocul nostru, lucreze împreună cu noi şi aitunci nu
mai va ,putea <aspira la domnie". Pusă la vot, ,oandtdatura 
lui Grigore Sturza fu respinsă ,şi ,susţinătorii lui ,ge ală
turară unioniştilor. De a,semenea, ipartizanii lui Mihail 
Sturza, vă2'iînd ,că nu mai ,au nici o şansă, renunţară şi 
ei să-şi mai susţină candidatul. 

In ziua de 5 ianuarie, in a şasea şi ultima şedinţă, 
Adunarea ,electivă procedă la aleg,erea domnitorului. Cei 
48 deputaţi pre�nţi - susţinătorii lui Mihail Sturza s-au 
eschivat de '1a 1aleg,ere - 'Îl iproclamară 'În unanimitate 
Dorim a,l Moldovei pe Alexandru Ioan Cuza. Acesta se 
urcă la tribună şi depuse jurămîntul rn faţa Adunării, 
după care, Kogălniceanu, întîmpinîndu-1 ,pe treptele tri
btmei, rosti, 'În numele poporului ,ce-şi manifesta entu
ziasmul pe· străzile Iaşului, memorabilul ,ciiiscurs de in
vestitură, în care spunea: ,,Măria Ta, după o ,sută ,cinci
zeci şi patru de ,ani de umilire şi degrada,r,e naţională, 
Moldova a i:ntrat în vsechiul său drept ,consfinţit ,prin ,ca
pitulaţiile sale, dreptul de a-şi alege pe oapul său, pe 
Domnul. Prin înălţarea '11a pe tronul lui Ştefan cel Mare, 
s-a înălţat iarăşi naţionalitatea română ... Alegîndu-te pe
Tine Domn :în ţara noastră, noi am voit .să arătăm lumii
aceea ,ce toată ţara doreş,te : �a lege nouă, om nou !. .. Fii
dar omul epocii, fă ,oa legea să ,fie tare, iar Tu, Măria Ta, 
ca Domn, fii bun şi blînd, fii bun mai ales pentru ,aceia 
(pentru) care mai toţi Domnii trecuţi au fost nepăsători 
şi răi." 1 Afară, în or,aş, masele făoeau o demonstraţie 
uriaşă în favoarea noului domn, ,strigînd: ,,Jos conserva
torii ! Trăiască egalita'tea ! Trăiască Unirea !" 

Puţin a lipsit, aşadar, ca modestul Costa,che Negri să 
fie a:les în 1859 domn al Moldovei, şi apoi al Principate
lor Unite. Acest puţin însemna însă, de fapt, foarte mult. 
Însemnau �deile ,şi atitudinea lui democrată, de la oare 
nu s-a abătut niciodată şi de teama cărora reacţiunea a 
făcut totul ,spre a-i bara drumul către înalta demnitate 
de care fusese atît de aiproape. Dar eşecul lui Negri a 

1 Discursul întreg reprodus în : N. Ciachir, 100 ani de la Unirea

Principatelor, Bucureşti, 1959, p. 124 şi urm. 
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fost, şi pentr,u el ·person�l şi pen·tru ţară, o victorie. 
Alegerea 1lui Cuza insemna ·pentru Negri, ·sa,crifiicaJtul, o
izoondă a proprii1o·r ,sal1e iid·ei, pe ,oare le via apăr.a mai
departe, cu ac.eeaşi credinţă şi icu aceeaşi tărie, sub stin
da:ridul Viechiului şi mai tînărului .său prieten, devenit 
aCUlffi, pentru toată lumea, ,,Mărta Sa'' . 

• 
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Capitolul IX 

CU TAURUL DE COARNE 

1 

Urmărind cu înfrigurare desfăşurarea evenimentelor, 
în proaspăta-i locuinţă de la Tg. Ocna, Negri a primit 
vestea ia,Legerii foi Cuza ,cu o bucurie ce-l făcu să uite 
într-o dipă nu numai mîhnirile şi dezamăgirile, dar şi 
oboseal,a pricinuită de activitatea @ncordată din u:ltimii 
ani. Vestea ,că vechiul său prieten şi tovarăş de lupte era 
proc1a:mat domnitor al Mo1dovei •avu asupra lui efectul 
întăritor ia.I unui balsam. De unde numai cu puţin timp 
:înainte declarase că are <le gînd să nu ,se mai :î.ntoarică 
niciodată în viaţa publică şi plănuia să-şi îngrijea·s:că să
nătatea de care î,ncepea să se plingă, acum părăsi din:tr--0 
dată aisemenea gînduri şi se :avîntă din nou în iureşul 
evenimentelor. Chiar ,a doua zi după alegerea 1lui Cuza, 
p!lecă lia Iaşi să-l ·îmbrăţişeze pe noul domnitor, punîn
du-se la dispoziţia lui cu toată abnegaţia şi fiind hotăriît 
să-l ajute cu toate puterile sale. 

Intre ei exista o prietenie strînsă şi .îndelungată, ce 
se sudase ·şi mai mult 'În cursul acţiunilor comune, fotre
prmse, după cum am văzut, în -cei trei ,ani din urmă. Cuza 
avea faţă de Negri o stimă şi o afecţiune nedezminţită, 
ca fraţă de un om :mai înaintat în vîrstă, cu un prestigiu 
şi o ·experienţă mai bogate şi cu o pricepere mai_ 1ar,gă 
a treburilor politice, deşi nici unul, riici altul nu erau 
,,,politicieni" !În sensul brutal de atunci 1al cuvîntul.ui. Cuza
îl secondase cu inc.redere şi fără şovăire pe Negri în toate 
acţiunile şi fusese alături de el în toate ·împrejurările. 
Acum, l'ntre ,cei doi bărbaţi, raportul de poziţie se schim-
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ba·se : Cuza era domnitor, Negri devenea su_balternul lui. 
Cel mai devotat şi ,cel mai dezinteresat. 

Numai:decît ,după constituir.ea primului guvern .al noii 
domnii, în fruntea ,căru1a fu numit Va1sile Sturza, ,cum
natul lui N-eg·ri, 1domni·torul 1desemnă persoanele însărci
n,ate să .adu,că tn mod oficial la ,c.unoştinţa mari•lor puteri 
alegerea sa, tri·miţînd în acest soop .pe Leop·old Steeg·e 1
la Viena şi B·erlin, pe Viasile Alec.sandri la Turi·n, Paris 
şi Londra, şi pe Costache Negri la Constantinopol. Pi.ri
mele două .d,elegaţii •erau formate ,din oîte o singură per
soană, a trei,a, dat fiind ,că era vo.rba. de Turcia, ·ca putere 
suz,erană, era ,compu•să din·tr-o deputăţie de trei per,so•a·ne : 
C. Negri, N. Ciatargiu şi colonelul Mavriic,hi. Dintrie toate,
mi1siu·nea acestei ,delegaţii era ,cea mai grea, şi nu întîm
plător Cu2;a împneună cu Alecsandri, numit totodată mi
nistru de ,e:xiterne, i-au ·încredinţat-o lui Negri, pe care-l
con·siderau omul ,,cel ,mai în .stare ,să .r.eprezinte cum se
cuvine demnitatea Principatelor 1a ,Conistantm.apol''. Negri
primi aiceastă î·nsărcinare ,pe 1deplin ,conştient de 'Însemnă
tatea şi greu.tăţil,e ei, şi porni fără zăbavă la drum. In 
ziua ·de 12 ianuarie 1859, el părăsi laşul, .cu sania, ·în plină 
ia1---nă, înfruntînd ,cu bă·rbăţie zările troieniJte de zăpezi. 

Nevoi·tă ,să pornească spre Constantinopol pe usoa,t, 
deoarece Dunărea era îngheţată şi ,călătoria pe mare era 
cu nep,uti·nţă ,de făout pe la ,Sulina, delegaţia moldov•eană 
trec.u n1ai î.n tîi 1prin B·u1cureşti, unde avea să ia, cu acest 
prilej, •contact •cu partiz1anii Unirii ·de aici, oe se pregăteau
şi ei de zor pentru aipropi·ata alegere •a ,domnito.rul,ui. La 
Bucureş·ti, un grup de ·deputaţi u·nionişti, 1în frunte cu 
C. A. Rosetti, Ion Ghica,. f�aţii Goleşti, Dtmitrie Boli:nti
neanu, C. Filipescu şi alţii, făcu o primire ·,,,c,opleşitoare''
delegaţiei moldo-vene, ,care, 1timp de trei zile, a fost a·sal
ta tă, de •dimineaţa pînă ,sea·ria, de bucureştenii ce veneau 
să-şi exprime entuziasmul ,,pentru ce .s-a petrec.ut în 
Moldova''. Negri ·le4 vorbi pe larg prietenilor săi munteni 
despre perso�na lui Cuza - necunoscut, sau foarte puţi:n 

1 Doctorul Leopold Steege se căsătorise în 1841 cu una din ve

rişoarele lui Negri, fiind astfel cumnat de-al doilea cu el, şi se sta

bilise de a tun ci în Moldova. 
• 
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cunoscut atunci la Bucureşti, îndemnîndu-i, desigur, să-l 
aleagă şi ei la viitorul scrutin. 

Momenroul acesta a avut o mare importanţă pentru 
vktor1a unioniştilor munteni. Hotărîţi să sărbătorească 
alegerea de 1a Iaşi „a întîiului ,prinţ al Principatelor 
Unite", unioniştii munteni proiecta-seră un banchet ce 
trebuia să aibă loc cu cîtevia zile mai •tîrziu, dar folosind 
prilejul trecerii prin Bucureşti a .delegaţiei ieşene, ban
chetul se ţinu 1în sala Bossel 'Înainte de data fix•ată, la 
16 fa.nuiarie, ,,drrd din norocire se află printre noi depu
tăţia mo'ldavă", după ,cum nota Românul în ziua urmă
toare. Banchetul căpătă <:aT1a:oterul unei puternke mani
festaţii pentru Uni:re. ,,Ne este prin neputinţă - .scria 
Românul din 17 ianuarie 1859 - de a da dtitori'lor noştri 
o idee despre .sincera şi frumoasa veselie ce domnea în
toate inimile şi pe ,toate feţele ; tot ,oe putem zioe este
c-am fi dorit să fi fost fiaţă agenţii acelor puteri oare au
arătat că 1se îndoiesc _despre dorinţa Principatelor de a
se ,contopi unul :într-a1tuu ... " Prezenţa lui Negri fo ,capi
tala Munrteniei, în ,acele ·trei zHe din ajunul momentului 
hotămtor, · a ,contribuit, aşadar, precum se v.ede, într-o 
largă măsură la pregătirea ,spiritelor pentru alegerea lui 
Cuza. Din sa�a banchetului, el şi însoţitorii lui s-au urcat 
apoi din nou ,în sani,a ice avea să-i ducă mai departe, spre 
ţinta călătoriei lor. 

In 'UlCTlla 1or lăsau însă un Bucureşti cuprins de febra 
alegerii domnitorului. Ca şi la Iaşi, lupta era dîrză şi for
ţele eriau împărţite în mai multe taber,e, fiecare tabără 
avînd un candidat propriu. Şansele ,cele mai multe le 
avea George Bibescu, rival cu ir.atele său Barbu Ştirbei. 
George Bibescu, care se bucura de sprijinul boierimii, 
acea1sta, la rîrrdllll ei, încuraj1ată de puterile potrivnke 
Unirii (Tu11cia, Austriia, Anglia), era sigur de victorie. 
Unioniştii, oare-I desemnaseră la început de candidat pe 
Nicolae Gol.eseu, porniră, încă din seara banchetului de 
la Bossel, o 1argă acţiune de mobilizare a maselor. Dezba
teri1le Adunării elective .s-au desfăşurat, începînd de la 
22 ianuarie, sub presiunea mase1or. In ziua de 24 ianuarie, 
sediul Adunării fu iînconjurat de o imensă mulţime for
mată din itoa,te straturile populaţiei bucureştene, căreia 
i se alăturaseră grupuri masive de delegaţi săteni veniţi 
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în capitală la chemarea unioniJştilor. Deputaţii din incintă 
fiind ameninţaţi de mase că nu vor mai ieşi de acolo daică 
Unirea nu v,a fi il"ealizată, H proclamară ,ca domnitor al 
Munteniei tot pe Alexandru Ioan Cuza. Cele două Prin
cipate aleseră astfel, pentru prima daită ,în istoria lor, un 
singur domnitor, făciînd primul pas spre unirea mult 
dorită! 

In cursul acestei ZJbuciumate săiptărn:îni bucureştene, 
Negri ,îşi ,continua, cu ·însoţitorii rlui, călătoria spre Ţarri
grad. Trecură Dunărea înghevată pe 1a Giurgiu ,şi ajun
seră r1a RUJsciuc, unde ,paşa de aici le dădu nişte rcav,aşi 
să-i ·însoţească ipe pămînturile Bulgariei pînă la Varna, de 
unde aveau rsă iia vaporul, pe mare, pînă 1a Constantino
pol. Frigul iernii, hanurile sordide, ,poştele 11'ungi .şi dru
murile troienite făceau din ,această ,călătorie spre Sulblima 
Poartă o adevărată expediţte polară, cu .atît .mai grea 
pentru bărbatul de aproape 48 de rarii, ,cu cît reumatis
mei1e 'lui dec1araite deveneau aicum ,chinuitoare. Dar ger.u
rile 'lui i1anuarie erau 1învinse de ,di1dura din sufletul său 
şi de conştiinţa unei înalte datorii spre îndeplinirea căreia 
pornise. Cu un rdeoeniu şi ,ceva mai .înainte, Negri ctntase 
într-o poezie a sa : 

Unirea, sfînta Unire 

Cu-ndoite mari tării, 

Ea ne-ar scoate din pieire 

Şi ne-ar face din morţi, vii. 

Aceleaşi g;îndmi ,îl 'Însoţeau acum, ca un ire:firen toni
fiant, pe drumUJl către capitala Turciei, ajutîndu-1 să 
înfounte greutăţile unui voiaj întreprins în toiul unei 
ierni cumplite. 

Au ajuns 1a Varna „sănătoşi şi teferi", în ziua de 
23 ianuarie, cînd Negri îi şi trimitea lui Cuza o scrisoare, 
re'latîndu-i ,în amănunţime toate cele intîmplate pe par
curs. Aici află el v,estea ,cea mare. In ziua de 24 i•anuarie, 
la ora 8 seara, primi de 1a Bucureşti telegrama lui Di
mitrie Bolintineanu, care-i comunica: ,,CuZJa a fost ales 
domn 1ru Ţării Româneşti ,cu unanimitate ,şi ,aclamaţii, 
astăzi 1a ora 3". Bucuria stîrnită de această telegramă nu 
mai e nevoie să fie descri•să ! De ferkire, Negri ar fi virut 
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să se :întoar,că !În ţară ·spre a sorbi, 1ao1altă cu poporul, 
entuziasmul ce cuprinsese ambele Principate în aceste 
zile 'Înălţătoare.· O clipă, se 1ăsă cutropit de beţia succe
sului, şi, văzând în dubla ·alegere a lui Cuza o victorie 
naţionailă de necontestat, se întrebă dacă misiunea ,ce-i 
fusese dată la Iaşi, de a reprezenta Moldova la Constan
tin!Opol, nu fusese depăşită de evenimente. Acum nu mai 
era vor:ba !doar de Moldova, era v,orba de Principatele 
Unite! Poate că era •cazul să se întoa11că 1în ţară şi să pri
mea,scă noi instrucţiuni. Ii •telegrafie imediat lui Cuza, la 
J.aşi, fel:i:citfodu-1 pentru alegerea de 1a Bucureşti şi în
trebînd dacă mai este cazul, în noile condiţii, să continue 
călătoiria spre Constantinopol. La ,care Cuza îi răspunse 
cu promptitudine şi fermitate : ,,MU1lţumesc .pentru feli
dtări, nu vă ,preocUJpaţi de nimic, continuaţi drumul fără 
înt!Îrziere işi rămfoeţi pe Mngă instrucţiunile remise şi pe 
l[ngă misiunea ,cu care ,aţi fost 'însărcinat". Telegrama lui 
Cuza sosea 1a Varna în noaptea de 25 ianuarie, ora unu 
şi un sfert. 1 

Confor:mîndu-se dispoziţiei primită prin telegraf, dele
gaţiia ,se �mbarcă pe vapor şi în ziua de 27 ianuarie ajunse 
la Constantinopol, după mai bine de două 1săptămîni de 
la plecarea din faşi. In ,capitala Tur.ciei, Negri se instală 
la hotelul Europa, ,apqi se prezentă îndată la ministerul 
de ·externe ,spre a anunţa sosirea deputăţiei mo1dovene şi 
cer.înd să fie primită oficiial de ministrul Fuad Paşa. Aici 
însă nimeni nu-i aştepta, şi mai •a-les nimeni nu-i dorea. 
Oînd, in ziua de 31 ianuarie, şeful delegaţiei se tprezentă 
din nou ,la minister, în acelaşi ,scop, Fuad P,aşa iÎi irăspunse 
că din pricinia „complicaţii1or neaşteptate născute }a 
Bucureşti, trebuie să discute cu marele vizir şi cu ,ceilalţi 
colegi". Negri găsi deci toate porţile oficialităţii otomane 
închise şi se lovi încă din primele momente de o adver
sitate făţişă. 

Ceva mai mult, Turda, la fel ,ca şi celelalte puteri 
ostile Unirii, .pretexta ,că .alegerea lui Cuza în ambele 
Principate e o 'Încălcare a Convenţiei şi refuza să ia cu
noştinţă de un act făcut de poporul ,român pe deasupra 

1 Cornelia D. Bodea, Actui original ai a!egerii preal.abite a Lui 

Alexandru I. Cuza domn ai Principateior Unite, Studii, XII, 1, 1959. 
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şi în contra hotărîrilor areo.pagului european. Ea s.e hotăriî 
din •capul 1locului ·să conteste legalitatea al,egerii lui Cu:oa 
şi -să aştepte c001.vo1carea unei conferinţe· europene, fiind 
susţinută în ,acest sens d.e Angllia, ,car,e :con'si.dera ,,aven-

. turia ântîmplătoare ,a mol·dovenilor 9i valahilor ,ca o ofensă 
adresată demnităţii Europei''. S.ingu·rele :care sprijineau 
dubla ,�leg,ere a lui Cuza erau Ru·sia şi Franţa. 

-

Pentru Negri ·se anunţa deci, din pri:m,ele 1clipe, o luptă 
deosebit de grea. D1ar, fără să piardă nici ·o zi,. căci totul . 
impu·nea gr-abă •şi perseverenţă, el 1ceru audienţe la am
basad,orii din Constantinopol - în afară ,de al Austriei, 
unde nu av·ea şans,e să fie 1primit - ·şi purtă ,cu ei discuţii 
personale, neofiicia:le, ,în p.roblema recunoa,şterii lui Cuza. 
In unele 1di·n a1ceste întrevederi :întrlni o :atm•os�eră favo
rabi·lă, altele se desfăşurară pe un ton rece şi ,distant. Cu
ambasaidorul ţ).rita·nic, 1d-e pildă, ,avu o convo·:vbire mai 
lungă, în cadrul ,căreia ·sir Henry Bullwer îl iscodi pe 
Negri cu ,,rîn·trebări taini,ce'', ceri·ndu-i ·să-i spµnă c,e s-ar 
înt"llIIlpla d,acă puterile n-clr ,consimţi să recunoască 1ale
ger·ea ·lui ,Cuza, I.a care ·el a ră1spuns ,că ,,ro·mânii l-ar 1alege
a doua oară tot pe a1cesta''. Şi ·dacă nici atu·nci nu va fi 
recuno.scut ?· ,,In 1acest ,caz, a răspuns N.egri, vom recurge 
1a alte mijloace, pentru 1a nu fi batjocorită voinţa unui 
11eam între1g''. In tava unei •a:semenea intransigenţe, am
basadorul ,britani,c ,se arătă mai conciliiant, făcî·ndu-i lui 
Negri impres1a ică , ,puterea britanică va reintr,a, în ·sfîrşilt, 

• 

în rolul ei cel a:d·evărat ·de 1constituţională''. La 9 februa-
rie

> 
Neg1ri îi ·trimitea 1ui Cuza o 1scrisoare amănunţită 

despre to1ate a1cestea - prima ·din vasta lor ,corespondenţă 
ofi,crală - m1anifestîndu-şi credinţa •Că ,,s-au băgat ceva
în .seamă din :cite a:m zis'' şi suger.î·ndu-i ·domnitorul·ui .să 
aştepte apropiata ·conferinţă a pu.terilor, ,,.care va fi fără 
îndoială cu totul ,în folo·sul nostru''. La 19 f ebrua·rie, Cuz-a 
îi telegrafia, 1drept răspuns : ,,.A!prob .conduita dumnea
voa·stră. Veţi rămine l,a Constantinopol, înţelegîndu-vă 
aisupra ·tu·turor dem-ersurilor dv. t1'1terioare ,cu ,amb1a·sada 
Fran tei'' 

, 
. 

Şi Negri ·se puse nu·maideoî.t pe treabă. El înc,epu să 
de·sfăJşoare o ,propaga·ndă intensă ·cu scopul de a ,destupa 
urechile opiniei ,publice din ,capitala otomană cu privire 
la 1dezideratele poporului r.român. Din fericire, regăsi ·I.a 

-..... 

190 

www.ziuaconstanta.ro



Constantinopol •pe un vechi şi foarte bun prieten al emi
graţiei de 'la 1848 - prieten ma·i ales •cu Negri, Alecsandri
şi C,u�a - a·nume Arthur Baligoit de Bey1'le, f 01st s•ecrietar 
al ,ambasad1ei franceze şi unul di·n ·susţinătorii î·nf·lă1căr,aţi 
ai 1cauzei româneşti. Pri·n ziarul ·său La Presse d'Orient, 
scos ,atunci, în mod speci,al, B·aligot de Beyne 1îl ajutase 
pe Negri 1în timpul p.ri,mei lui mi·s.iuni la Poartă, în 1855, 
1cînd [şi asumase rolul de ia-l su·sţine 'În problema mănăsti
rilor închinate. &cum, B1aligot 1d·e Bey·ne ·se 1dec1ară gata
să sa-ră 1din nou în .ajutorul prietenului său. Imediat după 
sosirea •lui Negri, el scoa:s.e pentru a :dou-a oară La P1„esse 
d'Orient. In ziua d·e 27 februarie, zi,arul reapăru, publi
oînd .în prima pagină ,o :poezie a lui Baligot, intitulată 
Le Danube et la Seine, 1con.sa1c1rată principalei pro!Weme a 
zilei, alegerea lui Cuza, -ce constituia în a,cel moment 
obiectul proiectatei. conferi�ţe de ,l,a Pa1�is : 

Non, le Sultan de cette ere nouvel.le 
Ne voudra point alterer les f ruits d.'or ;

• 
Non, le Congres ne brisera point l'aile 

D'un peuple entier 1nur pour son libre essor ... 1

Dar, ,cu toa·te ,sper·anţele ce ·se puneau în această ,,eră 
nouă'' ffn care se •credea că ·păşeşte atunci imperiul ot:o-
ma:n, ofi,cia'lit,atea tuDcă rămînea mai departe o .cetate 
cu porţi·le f.erecate pentru .a:gentu·l Mo.ldovei. La 13 apri
lie 1859, conf•e.rinţa de la Pari·s sfîrşi·se prin :a 1�ecu.noaşte 
alegerea lui ·Cuz·a c•a ·domn ,,î·n a,mbele ţări'', ,,în ohtp -ex
cepţional '' şi numai ,,p,e ,cît ·tim·p v.a trăi el'', totuşi Tu·rcia 
se abţi,nea să dea firimanul de inv,es.titură. C-u to,ate că ea 
trebuia să f:acă 1a•cest lu,cru în idecu:ns ,de o lu.nă după ho
.tămrea forului european, trecură cinci lurii fă1--ă ca Negri 
să primească vreun 1--ăspuns ,din partea P,orţii. Şedere.a la 
Constantinopol 1deveni pentru .el o adevărată o,�î·ndă, 1dar 
o suporta icu tărie, nevoin,d ,să ·părăsească terenul i:aainte
de a obţi·ne recunoaşte·rea lui Cuza.

1 Nu, sultanul acestei ere noi / Nu va face să se strice ro·a
dele de aur ; / Nu, Congresul nu va frînge aripile / Unui popor 

întreg, copt pentru liberul lui zbor. 
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Acesta, care aştepta în ţară confirmarea Porţii, pier
zîndu-şi el însuşi răbdarea, trimise delegaţiei, în luna 
iunie, un ordin de reveniire ila Iaşi, spunînd ·că „nu rămîne 
demt a aştepta de Ila buna voinţă neobosită a puterilor 
soluţionarea :ee v-aţi dus să căutaţi acolo". Negri nu dădu 
însă a,scultare 011dinului de rechemare al domnitorului 
(revocat de •altfel peste două zile), deoarece el nu voia 
să se ,întoar,că ,în ţară cu mîinile goale, mai ales <rupă ce 
primise ,asigurări din partea unor ambasa,dcxri că ches
tiunea se apropia de sfî:rişitul dorit. La 10 august �i scria 
fikei lui, Josefina: ,,Dar de data aceasta, răbdare, nu va 
mai dura mult timp, căci după asigurăriile pe c"â.re mi 
le.-,a dat ambasa:dorul Franţei, pe care 1-am văzut zilele 
acestea, în trei săiptămîni, cel mult o lună, această tără
gănată afacere ,a investiturii se va smrşi, şi atunci mă voi 
putea înturna în ţară", unde „vă voi povesti despre toate 
necazurile mele de aki şi despre iînger,easca răbdare ce 
mi--a trebuit în ,aceste şapte luni din urmă, în acest în
grozitor Stambul pe care poeţii de prin partea locului H 
numesc perla universului". 

La presiuntle insistente ale Franţei, Turda \Se văzu 
silită să cedeze, şi la 12 septembrie 1859, Negri e anunţat, 
prin'tr-o adresă cu antetul Sublimei Porţi, �ă în ziua de 
15 septembrie, marele vizir va primi, .în s:fiîrşit, în au
dienţă deputăţia moldavă ('după mai ,bine de şapte luni 
de la ,sosirea ,a,cesteta) însăr.cinată să ,aducă în mod oficial 
la cunoştinţa Porţii „alegerea Gospodarului". O adresă 
stmiliară fusese emisă şi delegaţiei muntene, aflată în 
a•celaşi scop 1a Constantinopol. 

Intr-adevăr, J.a 20 septembrie Poarta acordă firmanul 
de recunoaştere a lui Cuza pentru Moldova, iar la 24 .sep
tembrie ,pentru Muntenia, separat pentru fiecare, dorind 
să a:rate prin ,aicea.sta că, dacă recunoştea alegerea lui 
Cuza ,în ambele Princ�pate, nu r.ecunoştea impli:cit şi 
unirea lor. 

După nouă -luni de la plecare, Negri se reîntorcea, ân 
sfîrşit, fa Iaşi, o dată cu firmanul de recunoaştere adus 
de un •colonel turc. Era prima sa misiune pe ,care o dusese 
cu bine la capăt. Era în acelaşi timp începutul carierei lui 
diplomatice în ·capitala Tu11ciei, deoarece Cuza îl numi 
chiar atunci reprezentantul său permanent pe lîngă Poartă. 
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După o scurtă va,canţă petrecută între ai săi - va
canţă pe care domnitorul i-o acordă cu multă înţelegere 
pentru ostenelile depuse - Negri se reîntoarse la Con
stantinopol, spr,e ,a-şi lua în primire noua funcţiune. La 
18 octombrie, le .scria fiicei şi ginerelui său : ,,După cum 
vedeţi, n-<am putut scăpa de Constantinopol, şi ,cu toate 
că n-am avut nicioda·tă dragoste ,pentru ,acest oraş, sînt 
nevoit din multe pricini să rămîn ,aici". 

Perspectiva .unei şederi îndelungate în· oraşul unde 
totul îi repugna era, prin urmare, ,cev,a definitiv stabilit, 
iar Negri ·se pregătea să accepte situaţia •cu resemnare, 
dar şi cu hotărîrea nestrămutată de a se arunca în arenă 
cu toate forţele pentru a lua taurul de coarne. În lupta 
- ce se începea acum - pentru ,cucerirea autonomiei
ţării de .sub suzeranitatea turcească, lui îi revenea un
rol de primul ordin, ca reprezentant al domnirtorului în
însăşi tabăra stăpînitorilor, şi Negri· înţelegea să nu se
lase înfl'înt în ,această bătălie grea şi inegală.

2 

În a,cest timp, în ţară se ·petreoeau evenimente cu 
totul neaşteptate şi deosebit .de grave. La numai dteva 
zile după entuziasmul din ianuarie şi după ailcă'tuirea pri
melor guverne de la I,aşi şi Bucur�şti, domnia lui Cuza 
fu -confruntată cu dificultăţi interne de o amploare şi de 
o intensitate neobişnuite. Primele sale guverne, atît în
Moldova dt •Şi in Muntenia, n-au avut vi:aţă lungă. La
începutul lui martie, deci nici la două luni după consti
tuirea lor, guveMele Sturza şi Filipescu demisionară din
pricina unor dificultăţi financiare, însă în realita,te oauza
schimbării lor era opoziţia îndîrjită pe care Cuza, afirmîn
du-se ca .susţinător al ideilor libemle, o intîmpina din
partea boierimii feudale şi reacţionare ce deţinea ,puterea
în adunările legislative. Guvernele următoare, Ion Ghica
în Moldova şi Constantin Creţulescu în Muntenia, abia
rezistară, primul o lună, celălalt -ceva mai mult. Situaţia
devenea tot mai grea. La 29 martie, în Bucureşti fu des-

13 - Costache Negri 193 

www.ziuaconstanta.ro



coperit un complot împotriva domnitorului, filtrindu-se 
ideea înlocuirii lui cu un prinţ străin. 

In această situaţie, Cuza ,avea nevoie de un om de 
încredere, mai ales :în fruntea guvernului de la Bucu
reşti, şi atunci se gî,ndi să facă apel în acest scop la bunul 
său ,prieten de ,1a Constantinopol, recunoscut ca un ad
versar decla:r.at ,al „prinţului străin" şi pe care-l socotea 
singurul în stare să domine patimile ,politice prin presti
giul şi tactllll lui, dovedite cu ocazia Divanului ad-hoc 
din 1857. Ca atare, la 4 aprilie 1859, domnitorul îi tele
grafie lui Negri, chemîndu--1 să vină „imedtat" la Bucu
reşti, •căci „împrejurările cer să accepţi •conducerea unui 
guvern şi sînt hotăiiît isă-ţi încredinţez departamentul fi
nanţelor şi rpreşedinţi,a Consiliului". Negri, ,care, precum 
am văzut, aştepta în acele momente, cu o „răbdare în
gerească", să fie primit de oficialitatea twcă, răspunse în 
aceeaşi zi, tot telegirn.fic : ,,Nu po.t primi oferta strălucită 
pe car,e mi-o face Alteţa Voastră şi o rog să mă scuze. 
Voi scrie prin curier". Cuza, e�asperat de cri2la pooitică, 
insistă, şi a doua zi, la 5 aprilie, îi telegrafie din nou lui 
Negri, propll!nindu-i o altă variantă: ,,Situaţia din Va
lahi-a reclamă ,prezenţa dumitale la ministerul de interne 
şi ,la preşedinţia ConsHiu:lui, unde nu va trebui să func
ţionezi rdecît un scurt timp. Cata:r.giu şi Mavrichi să ră
mînă .acolo în cadrul deputăţiei trimise, şi anunţă-mi 
imedtat plecarea". La ,care Negri expedie ,prin telegraf 
un ră•spuns şi mai hotărît : ,,Rog Alteţa Voastră ,să-mi 
ierte ilibertatea ,ce mi-o îngădui de a nu ,primi misiunea 
cu care mă însărdnează la Bucureşti". 

In faţa unui refuz atît de categoric, Cuza se mulţumi 
să constate că ,abta acum :începea să-l cunoască cu ade
văriat pe Negri. Acesta, 1consideriînd fră:mîntările din ţară 
drept nişte fricţiuni ce se consumau în spaţiul îngwst al 
rivalităţilor parti2Jane - ,ceea ce nu .era tocmai aşa! -
şi, conştient de ,posibilităţiJe rpernonale şi de structura sa 
temperamentală, nu •se socotea înzestrat să intre 'Într-o 
asemenea luptă. In .scrisoarea explicativă, anunţată prin 
telegrama de la 4 ,aprilie, el iîi scria 1ui Cuza în aceeaşi 
zi, ,cu foarte mult ,simţ de !Înţelegere a evenimentelor, dar 
şi cu foarte multă onestitate : ,,Aţi avut bunătatea de a 
mă propune isă reprezint Moldova La Constant:i:nopol şi 
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dacă Alteţa Voastră n-a luat aJtă hotărîre, o rog să-mi 
permită de a rămîne 1a acest post. Judeaînd la rece şi 
vămnd diver,genţele politi'Ce care se produc deja la noi, 
ceea ce este de altfel firesc pentru orke ţară ce păşeşte 
într-o viaţă de o:riganizare constituţională, dnd toată lu
mea, neaviînd încă experienţă, mai întîi se zbate şi în
cearcă, ·socot că e mai potrivit pentru mine să mă ţin 
în afara acestor dispute parlamenta·re, care ar trebui 
după părerea mea să-şi aleagă mai bine momentul. Iată 
pentru ,ce răspund Alteţii Voastre că aş rămîne cu mai 
multă tragere de inimă raici, decît în altă parte ... " 

Pînă 1a urmă, Cuza înţelese atitudinea 'lui Negri şi 
renunţă să-i mai facă vreo propunere. Totuşi, această re
nunţare nu e:ria -definitivă. In ilunra mai, semnî.nd o adresă 
ofic1a1ă către agentul său de Ila Constantinopol, adresă 
scrisă de copist, domnitorul ,a,dăuga cu mîna lui proprie, 
în stînga ,semnăturii, aceste ,cuvinte: ,,Te ,aştept, dragul 
meu Negri, îmi lipseşti" 1

• 

Pirivită sub ,raportul presiunii evenimentelor, atitu
dinea lui Negri în această împreju:riare ar putea să pară 
imputaibilă, deoarece a refuzart să-şi asume răspunderea 
unei ·conduceri ,guvernamentale într-un moment de mare 
înco:ridare. Privit :însă 1în perspectiva rezultatelor activi
tăţii sa:le ulterioare, gestul ,c,aipătă justifiroare. Misiunea 
lui la Constantinopol ,cerea, ,pe Hngă răbdare ,şi perseve
renţă, prezenţa unui om care să susţină, cum spunea el, 
„demnitatea ,şi drepturile ţărilor noastre cu fermitate şi 
fără slăbiciune". Odată venit în ţară şi intrat în angre
najul vieţii politice 'de aici, nu 1s-ar mai fi putut probabil 
elibera, şi pie11derea ar fi fost mai mare, deoarece dacă 
pentru posturile de miniştri se ,găseau destui oameni po
litici, 1pentru diificîla misiune de ·la Constantinopol cu greu 
s-ar fi ,găsit altul eare să-l înlocuiască pe meticulosul şi
răbdătorul Negri. El insuşi ,ştia foarte bine acest lucru,
de aceea a şi cerut şi a insistat să rămînă în capitala
Turciei pentru a ,apăra acolo drepturile ţă·rii, 1în pofida
sau mai presus rde toate frăm�ntările din interior. S-a
menţinut pe această poziţie •chiar şi atunci dnd, puţin

1 Bibl. Acad. Republicii Socialiste România, Arhiva Cuza, ms. 

4643, f. 113-114. 
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mai tîrziu, în acelaşi an, 1859, Vasile Alecsandri, împreună 
cu· a1ţi tr,ei prieteni (Manolache Epureanu, Lascăr Eo
setti şi C. Roset-Teţcanul), temîndu-se că Alexandru Ioan 
Cuza nu va putea face faţă situaţiei şi va fi nevoit să 
abdice, periclitînd astfel actul Unirii, îi sugeră în cea mai 
mare taină lui Negri să se pregătească spr,e a primi tronul 
României sau măcar al unuia din Principate. Negri refuză 
însă în termenii cei mai oat�gorici această ,sugestie, scriin
du-i lui Alec,sandri ,că nu va părăsi pentru nimic în lume 
Constantinopolul, ,,căci ar fi o nebunie să lipsesc de fa 
datoriile mele şi să plec abia de bine ce-am venit" 1

. 

Aceasta denotă importanţa pe ,oare i-o acorda el, şi 
pe care o avea atunci misiunea ,lui 1a Constantinopol. A 
stat în ac,est post timp de şapte ani, neclintit, dt a durat 
zbuciumarta perioadă a domniei lui Cuza, căruia i�a rămas 
credincios pînă la ,capăt. 

3 

In ciuda divergenţei manifestată prin schimbul de te
legrame <lin aprilie, raporturile dintre .cei doi bărbaţi nu 
s-au răcit ·cu nimi,c. Negri, după cum am văzut, a revenit
în ţară tocmai în septembrie, fiind primit cu căldură de
Cuza, 1a faşi, unde se consultară. Imediat după aceea, la
începutul lui octombrie 1859, el pornea din nou spr,e Sud,
pentru a�şi relua postul de agent ,al Moldov,ei pe Jîngă
Poartă. De astă dată, Cuza îl autoriză ca, odată ajuns la
Constantinopol, să sondeze terenul spre a vedea ce im
presi,e ar fiace acolo numirea lui şi în funcţia de agent al
Munteniei. Pînă atunci, Principatele avuseseră doi repre
zentanţi la Poartă, ca două state ,întru totul separate;
situaţia continua încă şi :în momentul de faţă, cu toate
că Turcia sJiîr,şise prin ,a r-ecunoaşte dubla alegere a dom
nitorului. Agentul Munteniei, un grec din Fanar, Ari
starohi, deşi nu avea nici o confirmare din partea guver
nului de la Bucureşti, fiind i)nsă ,susţinut de turici, se

1 Scrisoarea, datată 14/26 octombrie 1859, este publicată de

Marie G. Bogdan îh Autrefois et aujourd'hui, pp. 213-215. 
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crampona să rămînă în postul său, astfel că înlătuvarea 
lui necesita multă prudenţă şi tad. 

La 6 octombrie, ajuns la Constantinopol, Negri îi tri
mitea lui Cuza prima scr}soare din a doua etapă a mi
siunii sale, în care îi împărtăşea impresia culeasă, că 
Poarta se împotriveşte să-l agreeze ca ,agent al ambelor 
Principate. Dar peste dteva zile, la 14 octombrie, îi scrie 
din nou domnitorului, anunţîndu-1 ,că a făcut vizite am
basadorilor Franţei, Rusiei, precum şi ,a-ltor personalităţi 
şi că „am fost _foarte bine primit ca reprezentant al 
Alteţei Voastre". Ceea ce-l determină pe Cuza să facă 
pasul decisiv: la 31 octombrie îl numeşte în mod oficial 
pe Negri ad-interim - deocamdată - -al Ţării Româ
neşti, în locul lui Airistarchi, că·ruia i se tăiase în prea
labil leafa, spr,e •a-1 sili să elibereze postul. Era primul 
act diplomatic prin care Cuza, numind un singur agent 
pentru ambele Principate, silea Poarta, pe o cale unHate
rală, să admită iprincrpiul Unirii. Guvernul otoman a în
cercat să se opună, dar după ce ambasadele celorlalte 
puteri H ·recunoscură pe Negri în noua sa calitate (10 de
cembrie), a fost nevoit să -cedeze, ,şi, la 5 ianuarie 1860, 
Negri îl anunţa pe Cuza că Sultanul ,şi-a dat, in sfîrşit, 
agrementul pentru ,calitatea sa de dublu ,agent şi ·că şi-a 
manifestat chiar dorinţa de a-i fi pr,ezentat. Negri intra 
astfel cu fruntea :sus în rîndul diplomaţilor acreditaţi pe 
Hngă Sublima Poal'tă, oa reprezentant al unei ţări ce 
făcea primul gest direct de scuturare a jugului suzerani
tăţii. Faptul se intîmpla e�act la un an după alegerea lui 
Cuza la Iaşi. 

Cea dintîi grijă 1a lui Negri, după intrarea în func
ţiune, a fost reorganizarea agenţiei Principatelor Unite. 
El a {!Ontopit ,cele două agenţii de mai înainte într-una 
singură, bucurîndu-se că ea „înseamnă acum ceva". A 
desfiinţat pletorn de funcţionari şi simbriaşi ai agenţiei 
muntene, care sub Aristarchi număra .aproape o mie de 
acoliţi, apoi a pregătit personalul menţinut, a împă�ţit 
sarcinile pe oameni, a întocmit programul de lucru de 
la 9 dimineaţa pînă la 4 p.m., a fixat durata concediilor 
(12 zile pe an) şi zilele de sărbătoare şi a dat dispoziţii 
ca nici o hîrtie să nu iasă şi să nu intre în agenţie fără 
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ştirea lui. Astfel, ·,,voi tuor.a mult ,şi voi vedea totul cu 
ochii mei", îi seria lui Alecsandri La 2 martie 1860. 

începea, într�a,devăr, o perioadă de muncă asiduă în 
cursul ·căreia, timp de .şapte ani, ,oît a deţinut această 
funcţie, Neg.ri nu ,şi-a •îngăduit nici o diipă de răgaz. Ac
tivitatea lui de aici poate fi urmărită zi -cu zi din cerce
tarea scrisoriior ,către familie şi prieteni - atîtea cîte 
s-au păstrat - dar mai ales din corespondenţa adresată
lui Cuza, aceasta -rămasă, din fericire, inta,ctă şi consti
tuind unul din documentele ·cele mai iimportante ale
epocii.

Corespondenţa lui Negri către Cuza cuprinde aproape 
600 pagini de manuscris 1 şi ea oglindeşte nu numai an
samblul adivităţii lui la Constantinopol, dar şi stilul său 
de a lucra. Termenul de „cor.espoI11denţă" nu exprimă de
sigur adevăratul conţinut al materialului în cazul de faţă, 
deoarece e vorba mai ,cUJrînd de nişte rapoarte de serviciu 
trimise cu regularitate domnitorului, ·o dată sau de-două 
ori pe săptămînă �mai des .cînd era necesar, iar â:n anu
mite ,epoci mai rar), ,cu alte ·cuvinte nu avem de-a face 
cu un dialog epistolar obişnuit, ci, dacă menţinem ter
menul, trebuie precizat că ne aflăm în faţa unei „cores
pondenţe diplomatice", în ,sensul strict al 1cuv,intului. Aşa 
cum se prezintă manuscrisul rămas de la Negri, el are 
mai degraibă profilul unui „jurnal", al unui caiet de în
semnări periodi:ce, redactate sub for.ma unor scrisori des
tinate expedierii. Materialul originar ·păstrează însă acest 
ca-ra,cter de „jurnal", de comentar la filmul mi,şcărilor lui 
diplomatice. Inainte de a trece ciorna copistului spre a 
fi transpusă pe curat, Negri aşternea el însuşi pe fi;lele 
unui •caiet de mărimea unui dosar, întocmit special în 
a,cest scop, textul adresat domnitorului, scrisorile succe
dîndu�se fără nici un spaţiu alb în pagină, singura deli
mi:tare dintre ele fiind ,data (ziua, Juna ,şi anul) cl'nd au 
fost concepute. Intr-egul material - a ,cărui reda-ctare a 
început în apri_rlie 1859 •şi a continuat pînă în ajunul de-

1 B. A. Republicii Socialiste România, Secţia Manuscrise, Ar

hiva Cuza, ms. 4643, pentru perioada aprilie-septembrie 1859, şi 

ms. 194 şi 4857 din octombrie 1859 înainte. Din aceste manuscrise 

vom face toate citatele respective. 
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tronării lui Cuz,a - are, într-adevăr, aspectul unui jurnal 
de bGrd, in ,care Negri, asemenea •căpitanului unei nave 
pornită într-o lungă şi importantă călătorie, consemnează 

Filă din manuscrisul lui Negri, cuprinzînd ciornele 

corespondenţei cu AL I. Cuza. 

toate furtunile şi toate peri.icolele prin care a trecut, co
municînd domnitorului toate evenimentele oficiale, toa:te 
demersurile făcute, toate dificultăţile întîlnite, toate re-
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zultatele obţinute, cu singura dorinţă de a-l ţine la curent 
pe Cuza cu fiecare pa•s şi cu fiecare acţiune întreprinsă 
în cadrul misiunii sale fa Constantinopol. ,,Jurnalul" nu 
excelează prin virtuozităţi de spirit sau calităţi literare, 
e chiar stereotip, monoton, dar fiecare pagină conţine o 
mărturie de valoare istorică. Astăzi poate fi privit chiar 
ca o confesiune în faţa istoriei. Scris în grabă, sub pre
siunea urgenţei e�pedierii, de regulă în limba franceză 
şi numai arareori în limba wmână (în ,caractere latine şi 
uneori cirilice), cu slova aceea mare, frumoa,să şi citeaţă 
- ,,slova mea răzăşească", cum îi plăcea să-şi definească
scrisul, trădînd un caracter voluntar, ordonat şi realist -
manuscrisul e presărat cu multe ştersături, tăieturi şi
adausuri, semn că el cîntărea bine fiecare ,cuvînt aşternut
pe hîrtie înai:nte de a trece -conceptul la pana copistului.
Tonul este totdeauna famiHar, deşi apelaţiile „Mon
Prince", ,,Votre Altesse" etc. păstrează respectul unui
demnitar conştiincios faţă de şeful statului, iar reflecţii-le
pernonail.e se strecoară numai în limita îngăduită de ra
porturile ierarhice ,şi numai cu intenţia discretă de a
arăta domnitorului liniia ·ce trebuia adoptată în fiecare
acţiune de politică externă, ferindu-se să dea sfaturi di
recte, decît atunci cînd e.ra absolut necesar, totuşi fiecare
reflecţie fiind o sugestie. Cînd relatează convorbirile cu
ambasadorii, cu miniştrii turci sau cu ,alte personaje di
plomatice, Negri îi împărtăşeşte lui Cu:oa atitudinea -sau
iniţiativa luată, dar în aşa fel îndt acesta să înţeleagă că
atitudinea sau iniţiativa respectivă trebuie să.fie aprobate.
Forirnule ca: ,,je lui dis ... ", ,,je lui repondis ... ", ,,je lui
repetai..." (micile defecţiuni de ortografie franceză sînt
scuzate de ritmul operativ al redactării) ce revi:n la fie
care pagină vor să indice nu numai •conţinutul convorbi
rilor lui oficiale, dar şi poziţia diplomatică sugerată dom
nitorului. Nicăieri nu se întîlnesc elemente anecdotice sau
amănunte de ordin ,persorn1•l, în afară de momentele cînd, 
sp.re a arăta difi.cultăţile de care se lovea, pomeneşte, ca 
o ilustrare peremptorie, de răbdarea lui „pusă la grea în
cercare". Intr-un cuvînt, documentul acesta, singular în
felul lui, rămîne definitoriu pentru personalitatea lui
Negri şi pentru activitatea desfăşurată de el •ca repre_
zentant al Principatelor Unite pe lîngă Poartă, misii.me
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ce-i conferea, prin implicaţiile ei adînci, calitatea de ins
pirator şi ,coordonator al politicii externe a lui Cuza. 

Principalul obiectiv al luptei ,ce-şi propusese să o 
ducă el aici era să ridice ,prestigiul ţării .în faţa diplo
maţiei europene şi mai ales să arat€ guvernului otoman 
că în lume s-a schimbat ceva şi ,că statutul de „provincii", 
pe care Turcia se obstina să-l menţină în ţările baloanice, 
a devenit un anacroni,sm. Negri a fost cea dintîi perso
nalitate ridicată din rîndul popoarelor din această regiune 
a Europei care p_utea să stea de vorbă, în oalitate oficială, 
direct cu paşalele şi vizirii Sublimei Porţi, cerîndu-1e să-l 
asculte, revendicînd drepturi, impunîndu-le soluţii. Bine
înţeles că el lucra în numele şi pentru suveranitatea po
porului român, dar corespondenţa sa ne arată că, de cîte 
ori avea prilejul, nu uita să evoce şi aspiraţiile celorlalte 
popoare - bulgari, sîrbi etc. - supuse vechiului statut 
de paşalîcuri turceşti, conştient de ,comuniunea de destine 
a acestor popoare şi convins că, mai curînd sau mai tîrziu, 
soarta lor se va schimba. Ii cunoştea bine pe turci, cu
noştea mai ales tăria şi slăbiciunea lor actuală, şi căuta 
să li se impună de la început. Se ·comporta cu prudenţă 
şi energie, fără timorare, dar şi fără aroganţă, spre a 
evita complicaţiile inutile, însă fără a renunţa vreodată 
la •prestanţa calităţii ofidale ce şi-o cucerise. 

In primele luni ale activităţii sale ca agent al Princi
patelor Unite, Negri a adoptat o tactică înţeleaptă, abor
dînd mai întîi o serie de probleme de ordin secundar, 
menite să-i întărească poziţia şi să-i deschidă drumul 
spre atacul marilor probleme vitale pentru ţară. Astfel, 
într-o audienţă la vizirul Fuad Paşa, i-a vorbit acestuia 
despre abuzurile turceşti faţă de pescarii din Delta Du
nării şi ,a obţinut promisiunea că ele vor înceta. ln ur
mătoarele întrevederi cu oficialităţile otomane a izbutit 
să smulgă acestora şi alte ,concesii de natură a pronunţa 
tendinţa de autonomie internă a· statului român. 

Aşa, de ,pildă, prin repetate intervenţii personale la 
ministerul de externe turc, a obţinut desfiin�area paşa
poartelor tur.ceşti pentru călătorii 11omâni în imperiu şi 
în afara lui, acestea fiind înlocuite de acum încolo cu 
paşapoarte româneşti. Această problemă avea o mare 
semnificaţie politică. Negri, ,sesizat de guvernul de la 
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Bu•cure.şti •Că .serviciile consulare otomane refuzau ieşi,rea 
dj;n ţară .a ,cetăţe.nilor cu paşapoarte româneşti, co.nstata 
că ,,,spre marea mea ,uimtre sîntem trataţi drept ,cetăţeni 
otom,ani'' şi la 8 iunie 1860 îi c1omunica mini·strului său 
de externe că •prima chestiune pe· -care îşi propune să o 
rezolve 1cu Fuad P,aşa va fi aceea a paşapoartelor tur
ceşti, •care se substituiesc celor româneşti în .străinătate. 
Intr-ad,evăr, la 17 iulie, ministerul de externe 1turc tri
mitea tuturor misiunilor ·sale di·plomatice din străinătate 
o ci·r•cul·ară ,în oare, d·upă ,ce •spunea că ,,Agentul Princi
patelo.r Valahiei işi M,oldovei s-au plîns de mai multe 9ri
că paşapoartele elLberate de guv.ernul P.rinci.patelor Unite
sînt înlocuite cu paşapoa·rte otomane'', dădea dispoziţii ca
procedeul .să înceteze -şi paşapoartele româneş·ti •să· fie
consi!de.rate ,ca valabile, ,,.acesta fiind un privilegiu al g·u
vernului Principatelor'' 1

. Termenii în ,oare •era formulată 
cir,culara cu -pricin,a ne fa,c ,să credem că N.egri n� f •ost 
străin .de reda1ctare.a :acesteia, el· cerind, desigur, şi obţi
nînd ca textul să fie redactat într-o formă propusă de 
dînsul. 

_De asemenea, Negri ,a izbutit .să ,determine guvernul 
otoman să realizeze .o înţelegere ·cu statul român în ·s•ens-ul 
ca ·statul tur•c .să ·plătea·scă pe viitor din vistieri.a sa de
peşele ,supuşilo.r săi din Princţp.ate, :înţelegerea avînd· c,a
racter retroa·ctiv ; o altă •Înţelegere 1prevedea ac.ordarea 
de înlesniri vamale negu1storilor români ce făce.au negoţ 
cu Tur•cia. Aici tr,ebuie ·subliniată ,atenţia pe c,are N-egri 
o acord-a apărării intereselor comerciale .a·le ţării, în1tr-un 
moment c·înd această problemă constituia .un pu.nct pri
mordial în tratativele diplomatice europ·ene. Intr-o adresă 
către ministrul comerţului de la Bucureşti, -opinînd că 
în ultimii douăzeci de ani comerţul a dev-enit ,,aproape 
arbitrul lumii'', Negri făcea propuneri pentru statuarea 
unor r.elaţii comerciale solide ,,prin care să ne afirmăm, 
o dată mai mult, ca naţiune care doreşte .autonomia şi
in:-lependenţa'', îr,demnînd guvernul să treacă ·.de înd,ată
la abolirea taxelor de export, urmînd .ca taxe-le -de im-

1 Dan Berindei şi Ioan Vlasiu, Documente privind politica ex

ternă a Principatelor în anii U·nirii (1859-1861), Studii, XII, 1, 

1959. 
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port să fie revizuite definitiv mai tîrziu, în conformitate 
cu interesele comerdale generale. 

Tendinţa de a elibera cu fiecare pas ţara de sub chin
gile suzeranităţii turceşti nu exdudea în această vreme 
la Negri atenţia faţă de problemele interne, pe care le 
urmărea ,îndeaproape ·cu toată grija. El căuta să coordo
neze politica externă •cu politica internă, pentru a nu se 
crea discrepanţe prea mari între cele două domenii, în
trudt acestea se condiţionau reciproc şi asupra lor erau 
aţintite deopotrivă privirile Europei. In corespondenţa 
lui, Negri dă ,cu orioe prilej sfaturi şi îndemnuri priete
ni'lor săi, fie că e vorba de chestiuni de amănunt, sau de 
mari probleme de stat, dovedind că toate problemele ce 
frămintau viaţa politică şi sodală din ţară .îi solicitau 
în permanenţă luarea aminte. 

* 

Dar toate acestea sînt probleme adiacente în activita
tea agentului de la Constantinopol. Sarcina lui era alta : 
recunoaşterea Unirii politice şi administrative de către 
Poartă, ca prim pas spr:e independenţă - şi pe aceasta 
n-o pierdea nici o ,clipă din vedere, ,către realizarea ei îşi
canaliza toate posibilităţile de luptă.

In acest scop se bucură, încă de la ·început, de spri
jiml'l ambasadorului Franţei, Thouvenel, şi de acela al 
reprezentantul rus, Novikov. Ambele puteri priveau cu 
ochi buni sforţările Principatelor Unite de a dobîndi in- · 
dependenţa de sub .suzeranitatea imperiului otoman. Un 
eveniment norocos pentru Negri fu schimbarea efectuată 
în diplomaţia franceză la începutul lui 1860. Ministrul de 
externe Walewski - autorul moral al Convenţiei de 1a 
1858 - a fost înlocuit chiar cu Edouard Thouvenel, am
basadorul de la Constantinopol. Avansarea acestuia din 
urmă denotă importanţa ,ce se acorda la Paris - centrul 
diplomaţiei europene din acea vreme - problemei Orien
tului, în care Thouvenel era expert,· precum · şi noua 
orientare a politicii franceze către o întărire a alianţei 
diplomatice ·cu Rusia. Toate acestea veneau în ajutorul 
Principatelor, căci după cum îi comunica Negri domni-
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torului: ,,Thouvenel a părăsit Stambulul. El a avut multă 
atenţie faţă de mine ,şi înainte de a pleca mi-a trimis o 
seri.soare în care ne ,asigură de toată solicitudinea lui în 
iminentul post de· ministru al afacerilor străine". Con
junctura era acum mult mai favorabilă pentru Negri, de
oarece noul ambasador francez de 1a Constantinopol, mar
chizul de Lavalette, lucl'Înd în deplină concordanţă de 
păr,eri •cu ministrul său (ceea ce nu se întîmpl,ase în ace
laşi grad pe vremea lui Walewski), eforturile reprezen
tantului român căpătau un ,sprijin mai direct şi mai activ 
din partea diplomaţiei franceze. De aici încolo el se va 
consulta în mod regulat •cu ambasadorul francez, hotăl'Înd 
împreună cu a:cesta fiecare ,acţiune şi akătuind laolaltă 
fiecare plan de bătaie. 

După ·recunoaşterea lui ,ca domnitor al ambelor Prin
cipate, Cu� şi ,colabor,atorii săi erau preocupaţi în pre-
2'ient ,să realizeze un pas mai departe spre recunoaşterea 
politică şi administrativă a Unirii. Intrucit protocolul 
cerea ca, după recunoaşterea sa, domnitorul să facă o vi
zită de curtoazie sultanului, Cuza voi,a să profite de acest 
prilej spre a obţine drepturi vitale imediate : în primul 
rînd, încuviinţarea 11eformei electorale şi alcătuirea unei 
singure Adunări legislative şi 1a unui ,singur guvern, ca 
semn al unităţii interne. 

Tratativele pentru fixarea programului şi ceremonia
lului vizitei lui Cuza la sultan au durat cîteva luni şi au 
fost extrem de spinoase. Ele au fost duse de Negri oare, 
de a·cord cu domnitorul, voia ,ca această vizită să aibă 
un caracter cît mai demn, ca de la monarh la monarh, 
şi nu ,ca de la vasal la suzeran, •cum se întîmpl,a mai 
înainte. Cuza însă nu se mulţumea numai cu atît, el se 
menţinea pe poziţia de a întreprinde ,călătoria la Con
stantinopol numai cu condiţia de 1a obţine de la sultan 
a.probarea ,celor două revendicări politice arătate mai sus. 
Guvernul otoman, bineînţeles, nu se arăta dispus să ad
mită asemenea concesii. Pentru ca lucrurile ,să nu eşueze, 
Negri depuse toate străduinţele spre a împăca animozi
tăţile ambelor părţi şi după ,ce primi din partea guver
nului otoman asigurări că vizita se va desfăşura la nivelul 
şi cu ceremonialul cerut de români, el putea să comunice 
domnitorului .rezultatele trntativelor sale, asigurîndu-1 că 
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în :această vizită „va primi onoruri pe care nu le-au primit 
predecesorii" şi-i împărtăşea părerea •sa că „e bine să se 
stabilea,scă precedente în această privinţă" (29 iunie 1860). 
Dar îl ,sfătuia în acelaşi timp să nu condiţioneze călătoria 
la Constanttnopol de obţinerea celor două rev,endkări la 
care Cuza ţinea atît de mult, ci „mai bine să se fa.că întîi 
vizifa şi pe u11mă ,să se formuleze cererile, iar nu invers" 
(22 iulie 1860), adăugînd însă imediat : ,,Să fim culanţi 
asupra formei, ,şi ţepeni .şi dectşi asupra fondului" pro
blemelor. 

Cu toate acestea, Negri nu a înţeles să fie ,;culant" 
nid asupra formei. Vizita domnitorului la Constantinopol 
era, pentru el, ·în primul rînd, o problemă de demnitate 
naţională; ce t11ebuia să instaureze o nouă atitudine în 
relaţiile cu Poarta. PractidJe umilitoare din ultimii pa
truzeci de .ani, cînd domnitorii români erau sHiţi să îm
brace uniforme otomane, cu fesuri pe ,oap, ,apoi erau puşi 
să facă temenele pînă la pămînt înaintea vizirului, a pa
şalelor ,şi a beilor, ·să atingă cu fruntea colţurile imacatu
rilor şi să sărute papucul sultanului, nu puteau fi uitate, 
ele chinuiau ,conştiinţia generaţiei ce înfăptuise Unirea, şi 
sosise momentul ca asemenea 1înjosiri să nu se mai repete. 
Negri se ,strădui de aceea din răsputeri ca vizita ,lui Cuza 
1a Constantinopol să ,capete •Caracterul şi demnitatea po
trivite unui conducător de stat. El obţinu ca nimic din 
ceea ce constituia o tradiţie umilitoare să nu mai fie in
vocat, stăruind, între altele, ca „penibila chestiune a fe
sului", Ia care turcii mai ţineau ·încă, să fie scoasă din 
discuţie, ca un prim simbol al recunoaşterii prestigiului 
domnitorului. 

După întocmirea programului vizitei pînă în cele mai 
mici amănunte - ceremonialul, ţinuta domnitorului, locul 
unde via fi găzduit, durata etc. - Negri îl anunţă pe 
Cuza, '1a 26 august 1860, că totul este pregătit, că va fi 
salutat cu cele mai mari onoruri şi că chiar a doua zi 
după sosire va fi primit de sultan. Cuza era în. acelaşi 
timp îndemnat să adopte în timpul vizitei o atitudine co
respunzătoare, de suveran neatîrnat, ,,fără mîndrie şi fără 
umiliri şi totul va fi bine". 

Peste o lună, la 22 septembrie 1860, Negri îl întîm
pina pe domnitor la Galaţi, unde se îmbar,cară, împreună 
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cu suita oficială ,compusă din vreo 30 de persoane, pe 
vasul �francez Taurus, care-i transportă pînă la Sulina. 
Aici 'Se reîmbarcară pe coverta de război Beyruth, pusă 
la dispoziţie de guvernul otoman însuşi, spre a-1 trans
porta pe Cuz•a la Constantinopol. Timp de 12 zile, dom
nitorul român fu, într-adevăr, obiectul unor strălucitoare 
festivităţi organizate în cinstea -lui pe malurile Bosforului. 

Dimitrie Bolintineanu, făcînd parte din suita lui Cuza, 
ne-a lăsat o descriere amănunţită a acestei călătorii 1, , 
document revelator -ce arată structura relaţiilor noi din
tre Poartă şi reprezentanţii poporului român. Nu mai era 
vorba de un ,act de „închinare" :a unui va-sal în faţa su
zeranului, ,ci de o vizită de curtoazie în accepţia ·reală a 
cuvîntului. Cuza fu salutat, încă de la Sulina, •cu focuri 
bengale, de către ,solii sultanului trimişi să-l întîmpine pe 
domnitor chi:ar la ieşirea din ţară. La intrarea 'În Bosfor, 
o întreagă flotilă de mici •ambarcaţiuni elegante, pavoa
zate ca pentru o zi de ..sărbătoare, veni înaintea •corvetei
Beyruth, pentru a prelua pasage.rii şi a-i transporta spre
palatul Ermigian, rezervat găzduirii oaspeţilor auguşti ai
sultanului. Negri, în calitate de agent diplomatic al Prin
cipatelor Unite, se urcase singur într-un caiac special şi
pornise înainte, pentru a-l primi pe domnitor la scările
palatului, care era una dintre cele mai impozante clădiri
de pe ţărmul Bosforului. Aici trebuia să fie instalat Na
poleon al III-lea în proiectata lui călătorie la Constanti
nopol, din 1854, pe care însă .n-o mai făcuse, iar acum,
cu puţin înaintea lui Cuza, în palatul Ermigian fuseseră
găzduiţi ducele de Brabant şi marele duce Constantin al
Rusiei. Palatul era pregătit pentru o primire de mare
pompă. Totul, de Ja mîncare pînă Ia confortul cel mai
luxos, era pus 1a dispoziţia oaspeţilor români, pe soco
teala guvernului otoman, care suporta toate cheltuielile
impuse de progr,amul ceremoniilor.

Îndată după instalare, chiar în ziua sosirii, începură 
vizitele ·protocolare. Cel dintîi, veni ministrul afacerilor 
străine al Turciei ,să�l 'Salute pe domnitor, apoi secretarul 
sultanului şi reprezentanţii corpului diplomatic din Stam-

1 D. Bolintineanu, Vizita Domnitorului Principatelor Unite la

Constantinopol, Bucureşti, 1860. 
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bul. A doua zi, conform programului, Cuza, împreună cu 
suita, fu primit de sultanul Abdul Medjid însuşi. Acesta, 
în ţinuta tradiţională a sultanilor, învestmîntat într-o 
hlamidă neagră cu gulerul' tivit în diamante, •CU fesul pe 
oap şi cu un hanger ,cu mînerul încrustat de pietre pre
ţioase, ,11 primi pe Cuza în picioare, într-o sală cu pereţii 
şi bolţile de :aur. Cuza purta uniforma naţională de ge
neral de divizie, cu capul descoperit, ,,aşa cum se pre
zenta şi în ·saloanele din ţară", iar membrii suitei erau 
îmbrăcaţi „ca pentru nuntă, cu decoraţiuni, cravate şi 
mănuşi albe", r,elatează Bolintineanu. Momentul era so
lemn şi ·emoţionant. Românii stăteau pentru prima dată 
cu frunţile sus în fiaţa unui sultan ce părea mai bătrîn 
şi mai bidsnic decît era ,în realitate şi al cărui glas stins 
păr,ea dulce şi blînd. De fapt, Abdul Medjid nu împlinise 
încă 40 de ani, era deci ,cam de aceea.şi vîrstă cu domni
torul român, ceea ce făcea ca între ei să se creeze de 
la început o atmosferă prielnică amabilităţilor. Un alt 
martor ocular al acestei întrevederi, Baligot de Beyne, 
descriind audienţa 1, spunea că sultanul era vizibil im
presionat de infăţişarea şi comportarea lui Cuza în aceste 
momente. După ce tuşi de două ori spre a-şi învinge 
emoţia, Cuza improviză ,cu multă siguranţă, în limba 
franceză, ,,un mic speach", exprimîndu-şi în termeni ·res
pectuoşi şi măgulitori mulţumirile pentru magnifica pri
mire ce i s-a făcut la Constantinopol şi încheind prin 
cîteva cuvinte de curtoazie la adresa sultanului. Deşi 
acesta cunoştea limba franceză, protocolul cerea ca el să 
răspundă ,în limba turcă, astfel încît ,conversaţia se des
făşură prin intermediul dragomanului, dar în ziua ,a,ceoo 
rolul de dragoman î'l îndeplinea Ali Paşa, marele vizir, în 
persoană. Sultanul, auzindu-'l ipe Cuza tuşind, îi spuse că 
a fost informat despre boala lui înaintea plecării din ţară, 
se interesă de sănătatea sa şi-l asigură că aerul Bosforu
lui îi va face bine. Întrevederea, avînd un caracter strict 
protocolar, luă sfîrşit fără alte amănunte, ·cu exprimarea 
dorinţei lui Abdul Medjid de a-l revedea pe domnitor în 

1 In una din scrisorile trimise în acest timp lui Iancu Alec

sandri, agent.ul României la Paris (vezi Arhiva Cuza, B.A. Re

publicii Socialiste România, ms. 5748, f. 132-135). 
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cursul şederii sale la Constantinopol. ,,Sultanul, adăuga 
Baligot de Beyne, a fost încîntător, dar mai ales încîntat, 
spre surprinderea anturajului său care făcu ochii mari, 
începînd cu Ali Paşa." 

In ziua următoare avu loc vizita la Sublima Poartă 
propriu-zisă, sediul guvernului o_toman şi simbolul măre
ţiei imperiului - un grup de palate căptuşite cu aur, 
argint şi pietre preţioase - unde Cuza fu primit de ma
rele vizir, ,conducmdu-'l prin interiorul mirificului edi
ficiu, în sunetul fanfarelor ,ce intonau, în curtea inte
rioară, arii româneşti. In aceeaşi zi, secretarul particular 
al sultanului se. prezentă la locuinţa domnitorului, adu
oîndu-i Marele cordon şi o sabie cu teaca încrustată de 
diamante (era evaluată la trei mii trei sute de galbeni) 
oferită în dar de sultan. După o recepţie fastuoasă la pa
latul vizirului - unde, lucru neaşteptat, vizirul toastă 
pentru prosperitatea Principatelor Unite - Cuza făcu o 
nouă vizită sultanului sub pretextul de a-i mulţumi pen
tru darul primit. Această vizită n-avea caracter protoco
lar. Cuza era însoţit acum numai de Cost!3,'che Negri, iar 
sultanul îi primi singur, întreţinîndu-se cu ei timp de vreo 
trei ore, în limba franceză, conducîndu-i prin serai şi 
arătîndu-le toate ,comorile acumulate a·cdlo (,,Negreşit, 
afară de tezaurii din haremlîc", notează Bolintineanu), ca 
unor oaspeţi de mare vază. Peste alte trei zile, delegaţia 
română participă la un spectacol de gală dat în cinstea ei 
în teatrul particular al sultanului - ,,care întrece prin 
bogăţie şi lux toate teatrele iee ,au, existat în lume pînă 
astăzi" şi unde oaspeţii moldo-valahi se simţeau transpuşi 
în „lumea basmelor din Halima", după impresia acelui,,aşi 
relatator. Cuza stătea alături de sultan -care „vorbi cu 
domnitorul neîncetat şi părea foarte voios", în timp ce 
sala era tixită de invitaţi oficiali, de la membrii guvernu
lui şi marii demnitari, pînă la şefii misiunilor diplomatice 
şi ofiţerii superiori ai imperiului.. 

In timpul şederii sale la Constantinopol, Cuza fu de 
asemenea obiectul atenţiei ambasadorilor din capitala 
Turciei. Aceştia se întreceau în a-şi arăta solicitudinea 
faţă de domnitorul Prindpatelor Unite, oferind în cinstea 
lui ·recepţii şi ibaluri care de care mai strălucitoare. Singur 
ambasadorul englez, sir Henri Bullwer, se arătă mai reţi-
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Vedere din Buiukdere, cartierul unde îşi area locuinţa C. Negri 
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Primirea lui Alexandru Ioan Cuza de elitre sultan ( Dupll u1i, desen dB Grandellamp, publicat ln 
l'Illustration din 10 noiembrie 1860). 
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nut, dînd în onoarea lui Cuza o recepţie restrînsă la ca
drul diplomatic, ,av.înd ca invitaţi pe toţi ambasadorii din 
Stambul, iar dintre români numai pe Costache Negri. Am
basadorul Franţei, Lavalette, organiză un bal la palatul 
:său de vară de la Terapia, unde Cuza participă cu în
treaga lui suită. Dar „cel mai strălucitor dintre toate", 
:relatează iarăşi Bolintineanu, a fost ospăţul dat de minis
trul Rusiei, •care, la sfîrşitul seratei, ,,puse la dispoziţia 
<lomnito.rului român bricul său cu aburi", împodobit cu 
,ghirlande de lumini multicolore, spre :a-l condu<::e pe Bos
for pînă la ·reşedinţa de la Ermigian. 

Călătoria lui Cuza la Constantinopol a dpătat astfel 
,caracterul unui eveniment ce depăşea ,cadrul tradiţional al 
relaţiilor dintre Poartă şi Principate. Mai pe urmă, Negri 
- desigur cel mai satisfăcut de succesul acestei vizite,
pentru a cărei strălucire şi înă1ţime se străduise personal
- îi comunica lui Cuza că voiajul său a avut un ecou larg
în diplomaţia europeană şi că, precum i-a mărturisit am
·basadorul francez, însuşi Napoleon al III-lea şi-a expri
mat mulţumirea faţă de felul cum a decurs totul, califi
dnd conduita principelui român drept „înţeleaptă şi
demnă" şi servind la aplanarea multor dificultăţi 1

. In ace
laşi timp, Baligot de Beyne îşi încheia.,scrisoarea amintită
·către Iancu Alecsandri cu următoarele cuvinte: ,,Acest
voiaj va avea urmări fericite. Prudenţa şi tactul lui Moş
Costache vor face acum r,estul".

Elogiile erau, ,fireşte, mult prea optimiste, ,căci - în 
ceea ce-i privea pe români, cel puţin - dificultăţile se 
aflau încă departe de a fi învinse. Se înregistrase un mare 
.succes, e drept, prin primirea făcută lui Cuza şi suitei lui 
la Sublima Poartă şi la sultan, lucru ,ce putea -constitui un 
prilej de adîncă mîndrie pentru domnitor şi colaboratorii 
lui apropiaţi, dar despre... rezultate concrete imediate nu 
putea fi încă vorba. 

1 Intr-o corespondenţă din Constantinopol, datată 24 octom
brie 1860, publicaţia franceză l'IUustration, descriind vizita lui 
Cuza, spunea : ,,Sublima Poartă, trebuie să se recunoască, a 
adoptat o atitudine foarte demnă în această împrejurare... Ro
mânii nu pot fi decît foarte măguliţi de înaltele distincţii cu care 
prinţul a fost copleşit, fie de sultan şi miniştrii lui, fie de diplo
maţie" (l'IUustration, tome XXXVI, p. 319, 10 noiembrie 1860). 
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De altfel, guvernul otoman, făcînd delegaţiei române 
o primire ,cu adevărat princiară - ceea ce nu se mai în
tîmplase niciodată în relaţiile dintre suzerani şi vasali -
urmărea un gînd ascuns: acela de a-şi ameţi oaspeţii cu
fastul unei cordialităţi costisitoare, pentru a-i obliga apoi
să se închine în faţa Porţii. Guvernul otoman se înşela
însă. In lume se ·schimbase ceva. Turcii ştiau asta, dar ei
nu puteau •crede că tocmai în Principate schimbarea era
atît de profundă ,şi atît de neaşteptată. Cînd la întoarce
rea sa în ţară Cuza a declarat în faţa boierimii ce-i re
proşa această vizită: ,,Nu am mers acolo spre a căuta mij
locu'l de intărire dinăuntru, căci realizarea legitimelor do
rinţi ale românilor atîrnă de ei înşişi. Aş socoti coborît 
neamul românesc dacă afară din ţară ar fi avut nevoie 
sau aş fi ,căutat mij.loa,ce de a ajunge la ţelul dorit. Mer
gerea la Constantinopol a fost o simplă vizită de curtoa
zie" - turcii au înţeles că acum aveau de-a face cu altfel 
de oameni. Nu vor fi regretat oare că risipiseră atîta bănet 
şi că oferiseră atîtea onoruri unor „vasali" ,care, în loc să 
devină mai maleabili, îşi afirmau, dimpotrivă, ,şi mai mult 
tendinţa de eliiberare ? 

4 

„Ţelul dorit" ,amintit de Cuza în declaraţia sa nu era 
altul decît Unirea definitivă, adică alcătuirea unui singur 
guvern şi a unei ,singure Adunări .legislative, care să facă 
din oele două Principate un singur stat. In faţa ·realizării 
acestei năzuinţe stăteau însă două mari stavile: opoziţia 
guvernului otoman, sprijinit din umbră de Anglia şi Aus
tria, şi reacţiunea din ţară, reprezentată de boierimea con
servatoare ce vedea în Cu:zJa duşmanul intereselor ei de 
clasă. Mai ales după vizita la Constantinopol, încheiată cu 
un mare suoces, boierimea începu să se teamă şi mai mu1t 
de prestigiul crescînd al domnitorului. In consecinţă, ea 
nu ezită •să folosească cele mai perfide arme împotriva lui, 
ameninţînd iarăşi cu aducerea unui prinţ străin şi chiar 
cu întoar,cerea ,la separatism. 

Complicaţiile politice ale anului 1861, în care intrăm, 
erau deci deosebit de ingrate, prin faptul că guvernarea 
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lui Cuza, pusă în bătaia a două focuri ,concentrice, intern 
:şi extern, conform stipulaţiilor Convenţiei de la Paris, nu 
putea face nimic în ţară, pînă la definitivarea Unirii, fără 
aprobarea Turciei. Negri îşi asumă sarcina să uşureze 
aceste complicaţii, luptînd să obţină recunoaşterea Unirii, 
-dar av,înd grijă ,0a ceea ce se cîştigase pe plan moral p.rin
-călătoria domnitorului la Constantinopol, să nu se piardă
acum prin abdicări de la poziţia cucerită.

In primele întrevederi -cu Ali Paşa, Negri îi prezentă
acestuia un memorandum din partea lui Cuza în legătură
cu situaţia internă şi cu necesitatea imperioasă şi neîntîr
ziată a înfăptuirii Unirii definitive. Marele vizir fu nevoit
să-i declare, peste dtev,a zile, că guvernul tur,c se ocupă
„în mod activ" (în realitate, tărăgănea cit putea!) de
:această prob'lemă, ,că -s-au ţinut chiar cîteva consilii de
miniştri ,şi-l asigură de un rezultat favorabil în „limiteLe
posibiLuLui". In scrisoarea de la 2 februarie 1861 către
Cuza, Negri, analizînd ,cu un sent1ment de aprehensiune
răspunsul în doi peri al lui Ali Paşa, sublinia ultimele
două ·cuvinte care, spunea el, ,,mă fac să presupun că
Poarta, a cărei practică a fost totdeauna să focă lucrurile
pe jumătate doar, înţelege desigur să ridice aceeaşi res
trkţi,e de care s-a servit Ja recunoaşterea dublei alegeri
a Alteţei Voastre, adică de a •acorda ceea ce noi cerem,
numai pentru această împrejurare" - cu alte cuvinte de
a recunoaşte Unirea numai pentru t1mpul c-ît va trăi Cuza.
Bineînţeles, Negri nu putea să fie mulţumit cu un ase
menea răspuns şi-i comunica domnitorului -că depune
toate eforturile „ca să obţinem ceea ,ce cerem, fără nici
o restricţie". Totuşi, adăuga el, ,,dacă chestiunea prezintă
dificultăţi insurmontabile, e mai bine pentru noi ,să ob
ţinem Unirea ,cu această restricţie, decît să n-o obţinem
de foc. Pe deasupra, consider această restricţie de puţină
importanţă, fiindcă odată Unirea căpătată, nu văd cu
putinţă oa ea ·să fie ,anulată, în ciuda tuturor restricţiilor
Po,rţii".

Lucrurile nu erau însă tocmai atît de -simple. In ţară, 
Cuza intîmpina greutăţi din ce în ce mai mari, încit, vă
zîndu-se în imposibilitate de a le face foţă, îl bătea gîndul 
să abdice. Negri, înspăimîntat de o asemenea idee, făcu 
eforturi disperate spre a evita un astfel de deznodămînt. 
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11 asaltă pe domnitor cu dese ,scrisori, invocînd toate ar
gumentele ce-l puteau abate pe Cuza de la o intenţie atît 
de gravă. La 18 martie 1861, de pildă, îi scria: ,,Noi, 
dragă Prinţe, trecem în momentul de faţă printr-o criză 
politică. Alteţa Voastră 'Însă să nu se descurajeze oîţuşi 
de puţin şi să nu vorbească de abdicare în nici un caz, 
căci aceasta. ar fi o nenorocire şi ar însemna să o luăm 
de la capăt ,şi să expunem •ţările noastre Dumnezeu ştie 
căror triste încercări". Peste o săptămînă, la 25 martie, 
revenea şi mai stăruitor : ,,Apelez cu toată tăria 1a Alteţa 
Voastră, nu numai de a nu o fa.ce - căci totul ar pune 
din nou în discuţie soarta ţării noastre şi cine ştie ce 
s-ar mai întîmpla - dar nici să nu vorbiţi nimănui de
abdicare, dki jurnalul ·englez de aici (de la Constantino
pol, n.n.) care ne-a fost totdeauna potrivnic a şi început
să bată toba. Departe de aşa ceva, dragă Prinţe, misiunea
Voastră este de a continua să reprezinte principiul Unirii,
Îără de care noi nu vom fi niciodată nimic. Micile furtuni
stîrnite astăzi -în ţară de nişte nenorocite pasiuni perso
nale, se vor potoli cu timpul. Stăruiţi dimpotrivă de a
me:vge pe drumul pe ,care vi l-a hărăzit providenţa spre
binele celor două ţări, care de acum încolo pentru A. V.
nu trebuie să mai fie decît una, şi ridicaţi-vă cu curaj
(căci aşa ceva nu vă lipseşte) deasupra tristelor veleităţi
ale cîtorva netrebnici care pun persoana lor înaintea .pa
triei. Făoînd altfel, îngăduiţi-mi, dragă Prinţe, de a v-o
spune ca prieten sincer, că veţi avea de dat mari socoteli
în faţa istoriei".

Intervenţiile acestea prompte •ale lui Negri n-au fost 
zadarnice. Cuza îşi recăpătă curajul şi izgoni din mintea 
lui gîndul -abdicării. 

între timp, guvernul otoman căuta noi motive de a 
tărăgăna răspunsul la memorandumul lui Cuza, propu
nînd, între altele, trimiterea unui comisar turc în Princi
pate ,spre a se convinge dacă poporul doreşte într-adevăr 
Unirea. Negri respinse cu energie această nouă încercare 
de imixtiune, dedar.înd în mod ferm a1Jît reprezentanţilor 
Porţii cît şi ambasadorilor ,că, dacă Unirea politkă şi 
administrativă nu va fi încuviinţată, ,,domnitorul o va 
proclama cu de la sine putere, fiindcă altă soluţie nu 
există". Asemenea declaraţii le făcea, din tactică diplo-
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matică, în numele lui personal, pe de o parte -spre a nu 
angaja persoana domnitorului într-o hotărîre atît de ra
dicală, iar pe de altă parte spre a vedea ce efect produc 
ele. Paralel cu acea.sta, continua să-l încurajeze pe Cuza: 
,,Am motive să cred că viguroasele mele deolaraţii în le
gătură cu Unirea, repetate de atîtea ori, au produs un 
efect salutar ·1a Poartă. Am obişnuit toată lumea de aici 
cu ideea că, dacă Poarta nu va lua o hotărîre categorică 
în privinţa Unirii, Alteţa Voastră, forţat de necesitate, o 
va proclama el însuşi, nu mai tîrziu deoît la deschiderea 
Adunării la Bucureşti" (,ce urma să aibă loc la 10 aprilie). 
Şi scrisoarea ,se -încheia cu un îndemn fără echivoc : 
„Răbdarea mea însă,şi a ajuns la capăt - şi sînt de părere 
că, dacă în această chestiune a Unirii, care e vitală pentru 
noi, Sublima Poartă va mai proceda mult aşa, ca să cîş
tige timp, noi, de partea noastră, nu trebuie să--1 pierdem, 
ci ,să bruscăm lucrurile, pentru ca ele să nu ajungă la o 
soluţie pe alte ,căi decît acelea pe care le-am folosit în 
zadar pînă acum". 

Şi Negri continua lupta, fără şovăire. în urma asaltu
rilor ·perseverente la marele vizir, căruia îi repeta mereu 
proclamarea iminentă ,a Unirii de către poporul român 
însuşi, acesta sfîrşi prin a-i spune să-l roage pe Cuza „din 
partea lui" (a marelui vizir) să mai aibă răbdare „vreo 
zece sau cincisprezece zile", cînd, adăuga pentru Negri 
personal : ,,Sper că în fine veţi fi pe deplin mulţumit". 
Într-adevăr, Poarta, printr-o notificare oficia.lă adresată 
reprezentantului român, se declară dispusă ,să-şi dea „con
simţămîntul" (atît deooamcj_ată !) pentru realizarea reven
dicărilor din memorandumul -lui Cuz,a, •ceea ce stîrni en
tuziasmul lui Negri. La 9 aprilie, îi scria domnitorului: 
,,Totul merge bine. în cîteva zile va apare hotărîrea ofi
cială a Porţii în privinţa Unirii, care mi se va trimite 
însoţită de o scrisoare către Alteţa Voastră, plină de lu
cruri măgulitoare, după cîte mi -s-a spus". Iar la 18 aprilie, 
după efectuarea celor de mai sus, îşi manifesta deplina 
bucurie : ,,în ,sfirşit, iată-ne ajunşi, Alteţă, după multe 
necazurî, în preziua sigură a îndeplinirii dorinţelor noastre 
cele mai îndreptăţite. Facă cerul ca, cu aceeaşi răbdare şi 
cu aceeaşi ·prudenţă, să putem ajunge la alte rezultate tot 
atît de trebuitoare reorganizării şi liniştii ţării noastre. 
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In ceea ce mă priveşte, sînt mulţumit, fiindcă toate su
părările şi ,amărăciunile pe care le-am îndurat •aici vor fi 
cel puţin răsplătite de mulţumirea ce ne�o va da izbînda". 

Dar bucuria lui avea să fie, şi de data aceasta, de· 
scurtă durată. Turcii, cînd îşi dădură consimţămîntul� 
ştiau •că acesta nu era decît o simplă formalitate, deoarece· 
hotărîrea definitivă o puneau acum pe seama puterilor 
garante, a căror întrunire putea fi ·Încă tergiverisată mU!lt 
tio:np. P'Înă una alta, ei înce.rcau tot felul de stratageme, 
pentru a recuceri terenul, şi foloseau ori:ce prilej spre a 
am'Îna convocarea unei conferinţe europene ,cu privire 1a 
Principate. Iar asemenea prilejuri se iviră din belşug. 

O primă împrejurare o aduseră frămîntările dinastice 
din capitala Turciei. Sultanul Abdul Medjid care, sub in
fluenţa înnoitoare a vremii, ducea o politică de compro
misuri cu burghezia turcă, ,prin proiectarea unor ·reforme 
cu •caracter limitat, spre a consolida monarhia, fu a!sasinat 
în primăvara lui 1861. Fratele lui, Abdul Aziz, mai mk 
cu şapte ani, care nu era străin de complotul organizat 
de reacţionarii feudali grupaţi în jurul său, acapară tronul. 
Fostul seraschier (ministru de răZiboi), Riza Paşa, fu 
arestat şi -închis, iar în :locul lui fu numit Namik Paşa; 
alţi miniştri de la .Sublima Poartă fură destituiţi. ,,Toate 
aceste ·împrejurări vor lăsa afacerea noastră în umbră, îi 
scria Negri lui Bolintineanu la 20 mai 1861. Toată lumea 
diplomatică 1îşi aţinteşte prtviri[e spre noul drum pe eare 
guvernul otoman v:a păşi su:b această nouă domnie. Aşa, 
toate rămîn deocamdată în aşteptare". 

După potolirea luptelor intestine de la Stambul, se 
hotărî, 'În fine, ·convocan:!a unei ·conferinţe europene la 
Constantinopol, unde se v,a discuta şi problema Principa
telor. Negri se credea tarăşi aproape de_ capătul străda
niilor. La 5 iunie iÎi trimitea lui Cuza- care aştepta cu 
nerăbdare soluţia, deoarece dificultăţile politice din ţară 
se agrav,au pe zi c-e trecea - o nouă scrisoare .încuraja
toare: ,,Unirea dar nu mai este decît chestiune de timp. 
Iată pentru ce vă îndemn fa răbdare, căci faptul ne este 
în adevăr dştigat. Am importunat fără repaos şi obosire 
în privinţa Unirii pe lumea diplomatică ... şi am ,căpătat 
convingerea că în curînd Unirea ţărilor, •singurul principiu 
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de viaţă pentru naţia română, se va termina cu desăvîr
şire". 

Dar tocmai ,oînd să se deschidă conferinţa, au început 
căldurile verii ,şi lumea diplomatică a intrat în concediu. 
Negri trebui să se !Înarmeze cu o nouă doză de răbdare, 
făcind totodată eforturi swpreme spre a-l determina pe 
domnitor să-şi .păstreze tăria [n lupta cu opoziţia reac
ţionară ,din ţară ce-şi întărea mereu atacurile. Situaţia 
era pur şi simplu dramatică. Iată ce-i scria Negri lui 
Vasile Alecsandri, la 9 iulie : ,,Afacerile .noastre sînt aici 
(1a Constantinopol, n.n.) [ntr-o stagnare completă. Mi se 
spune că sîn't chestiuni mai importante decît ale noastre 
şi cărora trebuie să 'li ,se dea întîietate - dar adevărat 
este că tuturor puţin le pasă de noi, din motive pe care 
eu le cunosc prea bine, însă despre care nu i-am suflat 
un cuvînt prinţului, oa să nu-l descurajez - de teamă să 
nu fa.că cine ştie ce nesăbuinţă ce-ar avea urmări funeste 
pentru ţară, lăsînd oîmp liber adversarilor noştri politici. 
El (Cuza, n.n.) mi-a vorbit de abdicare ·într-una din scri
sorile lui, la ,care eu i-am răspuns ,că persoana sa apar
ţine mai mult ţării decît lui însuşi şi ,că dacă ar face un 
asemenea act va avea de dat socoteală în faţa istoriei... 
Eu însumi, dragă .prietene, am primit tot felul de refu
zuri (rebuffades) aici, dar sînt mai tare decît aş fi crezut 
şi, afară de o congestie ipe care era să o capăt la ieşirea 
de la o ,ambasadă, sînt totdeauna la post, făoindu-mi da
toria conştiincios". 1 

Deşi Constantinopolul se afla în plină perioadă de va
canţă, Negri nu-şi îngăduia nici o zi de răgaz. Alerga 
de-a lungul Bosforului, în caiac, de la o ambasadă la 
alta, pînă la zece seara, căutînd să profite de fiecare clipă, 
spre a asigura succesul Principatelor la apropiata con
ferinţă. 

In sfîrşit, trecută şi vara, multaşteptata conferinţă 
se întruni, la nivelul ambasadorilor, -la finele lui septem
brie, în capitala Turciei. Ea dură cîteva săptămîni, [n 
cursul cărora avură loc dezbateri aprinse. Turcia recu
noscu Unirea, dar cu anumite ,condiţii, printre care, vala
bi-litatea ei numai pe timpul vieţii lui Cuza şi desfacerea 

1 B.A. Republicii Socialiste România, ms. 2253, f. 136. 
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ei la moartea acestuia. Franţa, Rusia şi Sardinia se de
clarară împotriva acestor condiţii, dar Austria şi Anglia 
erau de ,partea guvernului otoman. Condiţiile cerute de 
Turcia fură în cele din urmă primite. Turcia, prinzînd 
teren, puse atunci o nouă condiţie, anume ,ca Principatele 
să fie ocupate de ,armata sa în eventualitatea unor tul
burări aici, ceea ce ea spera să se întîmple graţie reac
ţiunii din ţară, pe -care se bizuia. Această nouă pr:etenţie 
fiind respinsă, reprezentantul' turc ceru un răgaz pentru 
a supune chestiunea hotărîrii marelui sfat al imperiului. 
Era un pretext pentru o nouă tărăgănare. Conferinţa se 
întrerupse fără a fî. luat o decizie fermă şi definitivă. 

Văzînd manevrele guvernului otoman, avî.nd sprijinul 
ambasadorilor favorabili Unirii şi ajungînd la marginea 
imensei lui răbdări, Negri era hotărît să facă un gest de 
o cutezanţă nemaipomenită: ·să dea Porţii un ultimatum
pentru recunoaşterea Unirii! Cu asentimentul lui Cuza,
el aşternu ipe hîrtie, cu mîna sa proprie, următoarea
adresă, în scopul de a o depune pe masa marelui vizir :

,,Ex,celen ţă, 
Prinţul Cuza m-a însărcinat ,să declar respectuos Ex

celenţ�i Voastre că, dacă nu v:a primi chiar astăzi, dată 
fiind forţa majoră a împrejurărilor, şi prin telegraf, în
cuviinţarea Sublimei Porţi pentru Unire, el o va pro
clama mîine la prînz, 1a Bucureşti. 

îndrăznesc să adaug din partea mea că prin înţelep
ciunea şi experienţa ce cara.cterizează Ex. V., Ea va [n
ţelege că e mai bine atît pentru Curtea Suzerană cît şi 
pentru Prind:pate, ca acest act imperios naţional să de
vină o realitate prin dublul lor concurs. Nu mai am decît 
să ,rog Excelenţa Voastră de a-mi permite să-mi iau 'încă 
o dată libertatea de a reînnoi declarnţţa pe -care am
onoarea de a o face : dacă nu obţinem chiar astăzi auto
rizarea Sublimei Porţi, date fiind motivele grave de pri
mejdii, prinţul Cuza va proclama Unirea mîine la prînz.

A1 Excelenţei Voastre prea supus şi respectuos, C. 
Neg.ry". 

Nu este de crezut că o notă -cu un conţinut atît de 
ultimativ, redactată în termeni atît de drastici, a putut 
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fi înaintată de Negri, ,chiar şi sub imperiul unui moment 
de exasperare. Că ea a fost însă conc·epută şi scrisă cu 
intenţia de a i se da ,curs nu poate fi îndoială. 1 Mai plau
zibil e ,că Negri, printr-o intervenţie verbală energică, l-a 
determinat pe marele vizir să semneze cu un cea:s mai 
dev,reme firmanul cu pricina, oare i-a parvenit lui Cuza 
într-un timp rapi:d. Fapt este că în ziua de 11 decem
brie 1861, Cuza dădu, din Iaşi, Proclamaţia către ţară 
prin care vestea infăptuirea definitivă politică şi admini-
strativă a Unirii. De relevat că nici proclamaţia, nici de
claraţiile ulterioare ale _lui Cuza nu pomeneau nimic de 
condiţiile ,cuprinse în firmanul Porţii cu privire la Unire. 
Dimpotrivă, în mesajul său către Adunarea legislativă a 
Moldovei, domnitorul ţinea să precizeze că „Unirea v,a fi 
aşa cum o dorim noi", adică ,în spiritul expus de Negri, 
ceva mai î:nainte, ambasadorilor de la Constantinopol, pe 
care-i avertizase că „nu ne vom supune la nimic ce ne-ar 
fi impus" (dinafară). 

Şi, într-adevăr, condiţiile formulate de turd au rămas 
simple deziderate a,şternute pe hîrtie. Unirea, înfăptuită 
de voinţa poporului român şi prin lupta n8'9bosită a re
prezentanţilor ,lui de frunte împotriva stipulaţiilor arbi
trare ale diplomaţiei europene, n-a mai putut fi desfăcută 
niciodată. Ea a căpătat formă concretă şi definitivă la 
24 ianuarie 1862 - a treia aniversare a alegerii lui Cuza 
- dnd s-a întrunit la Bucureşti primul parlament unic,
cu un singur guvern, al Principatelor Unite.

Costache Negri putea fi acum pe deplin fericit. Visul 
vieţii lui se realizase, datorită într-o mare măsură lupte
lor şi străduinţelor sale pernonale. Poporul român îşi cu
cerea, pentru prima dată în mod definitiv, unitatea naţio
nală, după veacuri de dezbinare şi de războaie fratricide. 
„Ce brave Negry ! J'ai vu des 1armes dans ses yeux, quand 

1 Textul notei este reprodus în Amintirile lui Al. Papadopol

Calimach (B.A. Republicii Socialiste România, ms. 864, f. 132), ·care 
îi şi atribuie data de 10 decembrie 1861. Tot acolo, Papadopol

Calimach adaugă că a doua zi cînd Ali Paşa l-a întrebat cum stau 

lucrurile, Negri ar fi scos ceasornicul din buzunar şi ar fi spus : 
,,La ora actuală, cred că Unirea a fost proclamată". 
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je lui ai annonce que la Porte accordait l'Union", 1 măr
turisea marchizul de Lavalette, ambasadorul Franţei la 
Constantinopol, în acele zile g.lorioase pentru Negri şi 
prietenii ,lui din ţară, ca şi pentru întregul popor român. 
Iar Baligot de Beyne îi ,scria tot atunci lui Ion Alecsandri 
la Paris : ,,Negri, prin stima •şi respectul pe care le inspiră 
trecutul şi caracterul său, ,a •cruţiat ţara de grave primejdii. 
El a fost providenţa Prinţului şi a guvernului său. Nu se 
va şti niciodată îndeajuns la dvs. ce tezaure de abnegaţie, 
de devotament, de patriotism, a cheltuit Negri în această 
poziţie diplomatică plină de curse, de şiretlicuri, de vi
cleşuguri, de uneltiri, de imprudenţe, de erori, care se 
potrivesc ,aşa de puţin cu lealitatea inimii şi cu înţelep
ciunea minţii sale". 2 

1 Acest brav Negri! Am văzut lacrimi în ochii lui, cînd l-am 
anunţat că Poarta încuviinţase Unirea. 

2 R. V. Bossy, Agenţia diplomatică a României la Paris şi le

găturile politice franco-ro,:nâne sub Cuza Vodă, Bucureşti, 1931. 
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Capitolul X 

AMĂRĂCIUNILE 
ŞI NOSTALGIILE UNUI DIPLOMAT 

Viaţa lui Negri la Constantinopol - ,,în acest îngro
zitor Stambul pe care poeţii de prin partea locului îl nu
mesc perla universului", cum 1însuşi se �xprimase - era 
lipsită de satisfacţii ·şi bucurii personale, ea fiind cu totul 
consacrată muncii şi luptei desfăşurate în cadrul misiunii 
ce i se încredinţase. In afară de atribuţiile oficia:le, ce-l 
absorbeau zi de zi de dimineaţa pînă seara, el nu avea 
alte preocupări şi rămînea străin de numeroasele diver
tismente rpe ,ca·re mai ,ales caHtatea de diplomat în ·capitala 
otomană i le-ar fi putut oferi din belşug. ,,Nu se potri
veşte cu caracterul meu să caut distracţii şi aventuri de 
care ce-i dreptul se găsesc la Constantinopol ,peste cap", 
îi scrfa odată fikei lui. Scrisorile adresate lui Cuza, fa
miliei şi prietenHor sînt pline de asemenea mărturii, de
notînd nu numai plictiseală şi dezgust, dar chiar un fel 
de averniune faţă de oraşul unde era instaurată puterea 
asupritorilor de veacuri ai ţării sale. 

In realitate, Constantinopolul nu era chiar aşa de „în
grozitor" cum îl considera Negri, •ba chiar îşi merita 
într-o bună măsură faima de „perlă a universului", nu 
numai prin strălucirea ce i-o dăduse în decursul veacu
rilor opulenţa Bizanţului şi apoi fastul ostentativ al Im
periului otoman, dar şi prin aşezarea lui ,care este una 
dtntre cele mai frumoase din lume. Oraşul e situat pe 
ambele maluri ale Bosforului, ,cu colinele sale învestmîn
tate într-o vegetaţie plăcută şi mereu proaspătă, de la 
verdele argintat al rarelor coroane de măslini, pînă la 
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roşcatul bătînd în ruginiu al chiparoşilor, şi presărate cu 
şiraguri de vile şi palate �seraiuri) ale căror turnuri şi 
faţade de marmură se oglindesc în apele liniştite ale 
strimtorii, creînd o impresie mirifică de basm. Capitala 
otomană se ,compunea atunci, la mijlocul veacului al 
XIX-lea, din Pera, cartierul aristocrnţiei, şi Galata, car
tierul comercial, care erau de fapt două oraşe separate,
dominate de minaretele zvelte ale numeroaselor şi somp
tuoaselor moschei. Aici se aflau sediile guvernului otoman,
teritori�le ambasadelor, -locuinţele diplomaţilor, bursa,
teatrele (unul francez şi unul italian), nenumărate cazi
nouri şi cabarete, puzderie de ,cafenele, de agenţii mari
time, de magazine, precum şi faimosul Bazar cu agitaţia
lui intensă şi per1manentă. Pera se prelungea mult pe
malul Bosforului, cu falezele de o pedantă geometrie ar
hitecturală de la Terapia, Buiukdere, Babek, Ienichioi,
apoi ,cu golful Kadichioi şi insula Prinkipo, unde locuiau
bogătaşii oraşului, ale căror caiacuri se încrudşau ziua
şi noaptea pe •apele canalului, ducîndu-i acasă sau adu
cîndu-i în Galata să-şi vadă de afaceri. Din rada portului
tixit de ambarcaţiuni se înălţa pînă -la cer profilul Stam
bulului propriu-zis, al treilea cartier, cu clădiriiJ:e lui te
rasate, ca un uriaş decor de teatru, fo.rmînd o panoramă
de faţadă, fantastică şi uluitoare, în dosul căreia se în
grămădeau însă mahalaJele leni-Capu, Psamatis, Fanar,
Djibuli, Balata, locuite de turci, greci, armeni şi evrei.
Ele contrastau violent cu Pera şi Galata, fiind de o pro
miscuitate şi de o sordiditate neînchipuite, cu străzi în
guste şi întortocheate, urcînd în trepte, cu case mici şi
înghesuite, de lemn, ce erau adesea mistuite pînă în te
melii de flăcările incendiilor. Constantinopolul recepta cu
aviditate în acea vreme toate ideile noi venite din Europa
- artă, literatură, modă, stil de viaţă, şi altele. Totuşi,
deşi voia să ţină pasul cu Europa, •această bizară aglo
merare de contraste, de obiceiuri, de ·rase şi de stiluri
părea că se află la mii de leghe de ea.

Intr-un asemenea oraş pestriţ şi zgomotos, de un cos
mopolitism haotic •Şi obositor, se înţelege că Negri nu se 
putea simţi în elementul lui. Cu toate acestea, era nevoit 
să-l suporte şi uneori să rămînă în ambianţa lui cîte 
15-20 de luni fără întrerupere, reţinut aici de treburile 
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ce-l obligau să renunţe sau să-şi amine concediile la care 
avea dreptul şi pe care le dorea mereu, dar nu le realiza 
niciodată. Fiindcă ·chiar şi atunci cind pleca din Constan
tinopol pentru o săptămînă sau două, o făcea nu să se 
odihnească, ci spre a veni în ţară, chemat de împrejurări, 
de unde se întorcea apoi iarăşi, în grabă, la postul său. 

In ciuda sobrietăţii şi ,a înclinaţiei către economii, mai 
ales dnd era vorba de folosirea bani:lor statului, în timpul 
celor ş,aipte ani cît a stat la Constantinopol el şi-a îngă
duit o singură „compensaţie", şi anume amenajarea unei 
locuinţe după gustul lui, corespunzătoare în acelaşi timp 
obligaţiilor impuse de exercitarea misiunii oficiale. Do
rinţa permanentă de a ridi:ca prestigiul ţării în ochii am
basadorilor din Stambul, îl determină 1să organizeze nu 
numai sediul agenţiei române, spre a o pune în rînd cu 
celelalte reprezentanţe diplomatice, dar să-şi aleagă şi o 
locuinţă particulară demnă de un diplomat. Cumpără deci 
o casă în cartierul Buiukdere, cartier rezervat ,în special
domiciliilor ambasadorilor, tocmai pentru a arăta că re
prezentantul României era,. acum de sine stătător, iar nu un
simplu funcţionar otoman, cum se întîmpla mai înainte.

De altfel, -locuinţa era modestă, dar întocmită cu mult 
farmec. Aşez.ată pe ţărmul Bosforului, aile cărui ape cli
poceau 1a 'treptele peronu1ui unde acosta caicul (mijlocul 
de transport frecvent pe atunci al notabilităţilor din Con
stantinopol), avea în spate o grădină ,ce se întindea de 
sub ferestrele casei pînă la poalele colinei înverzite din 
apropiere. Grădina era plină de pomi roditori, şi Negri 
însuşi selecţionase ,specii ·rare horticole, din care adesea 
trimitea prieteniJlor din ţară mostre spre a fi cultivate 
în livezile din Moldo,va. Locuinţa aceasta constituia sin
gura lui bucurie intimă. Dar o bucurie nici ea întreagă. 
Deoarece în încăperile spaţioase şi confortabile, mobilate 
cu .r,afinament, el ,se simţea stingher, departe de ai lui, 
cărora le ducea totdeauna dorul ,şi avea în permanenţă 
sentimentul unui om exilat la marginea lumii. Astfel, în
tr-una din ,scriisori1e pe care le trimitea colegului său de 
la Paris, Iancu Alecsandri, printre diferite chestiuni de 
serviciu, strecura odată şi cîteva rînduri de ordin per
sonal, ce trădau tocmai existenţa acestui sentiment de 
izolare : ,, Tu ,cel puţin eşti în sînul simpaticei tale familii 
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şi într-o •capitală europeană în timp ce eu în plină 
Asie (geografiile nu ·sînt aşa de frumoase precum spun) 
nu am aici c,a orice distracţie decît acest veşnic Bosfor 
care-mi mai desfată ochiul şi Jurnalul de Constantinopol 
care-mi mai împodobeşte spiritul" 1

. 

Totuşi, în casa liniştită şi plăcută din Buiukdere ră
sufla el în voie de dte ori îi păşea pragul după 1cursele 
obositoare pe la ambasade sau la Sublima Poartă - gus
tînd „cu vreo trei români pe lîngă mine, singura plăcere 
ce o simt aici a vorbi limba noastră". Aceştia erau cola
boratorii lui aiprop:Î!aţi de '1a agenţie, Bordeanu, ,secretarul 
său, un doctor Popescu şi un alt funcţionar, care îl ajutau 
în munca sa de zi cu z,i, Din 1861, un ·colaborator intim 
a:1 lui era şi Baligot de Beyne, vechiul prieten, ce intrase 
acum în serviciul agenţiei române de ·la Constantinopol şi 
care mai pe urmă, la recomandarea lui N eg.ri, va deveni 
secreta·rul lui Cuza la Bucureşti. Cu ei işi 1mpărţea Negri 
bucuriile şi necazurile în agreabila locuinţă de pe malul 
Bosforului, unde căuta să impună şi să menţinii totdeauna 
o ·atmosferă ce amintea cadrul vieţii patriarhale din de
părtata Moldovă. Din cînd în cînd, o dată sau de două
ori pe an, primea vizita dte unui prieten drag, Vasile
Alecsandri, Ion Ghica sau Bolintineanu, şi atunci casa se
lumina pentru o clipă de voioşia regăsir.ilor în vîltorile
vieţii.

tn ambi,anţa şi ,confortul de acolo, Negri era totuşi, în 
sinea lui, un om mîhnit şi veşnic apăsat de nostalgia ţării. 
Aceste sentimente revin ca un leit-motiv mai ales în scri
sorile adresate fiicei lui, J osefina. ,,Doresc mult odihna 
şi niciodată nu mi-a părut mai mult rău după modesta şi 
sărăcăcioasa mea căsuţă din Ocna", îi scria acesteia la 
28 februarie 1861. far la 16 martie adăuga : ,;Cu sănătatea 
merg bine din fericire, şi aci aceasta mi-e singura satis
facţie. Cunosc foarte puţine per,soane, în afară de lumea 
oficială, trăiesc foarte retrns, foarte plictisit şi mereu sus
pinînd după căsuţa mea de la Ocna, pe •care o ,cunoaşteţi". 
Nutrea ,proiectul ca la •întoarcerea în ţară să se retr-agă 
la Tg. Ocna ,şi să întemeieze acolo, în munţi, ,,o colonie 

1 B.A. Republicii Socialiste România, arhiva I. Alecsandri,

ms. 5748, f. 26. 
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de oameni de elită", formată din rudele şi prietenii apro
piaţi ai familiei. 

Aceste nostalgii şi mîhniri transpar şi în alte .scri:sori 
către prietenii lui, şi în primul rînd în acelea către Vasile 
Alecsandri, căruia îi împă·rtăşea ca unui frate toate gîn
durile şi stările lui sufleteşti. La un moment dat poetul 
fu •chiar surprins să vadă în Negri un om abătut - îl 
ştia cu totul altfel - şi nu ,se putu împiedica să-i re
proşeze pe un ton amical într-o scrisoar,e din această 
epocă : ,,Ştiu că vrei să părăseşti agenţia de la Constanti
nopol pentru a merge să te cui:băreşti pe o stîncă a Tro
tuşului, luînd cu tine convingerea că ţi-ai servit îndea
juns patria. Dar ţara nu mai are oare nevoie de tine?" 
Şi „veselul" Alecsandri ,îşi exprima cu nedumerire o im
presie ciudată pe care i-o făcea Negri de la o vreme în
coace: ,,Constat un fapt, şi anume că eşti exclusiv în 
unele lucruri şi de oîţiva ani priveşti lumea printr-un văl 
de tristeţe care ·întunecă puritatea nobilelor tale gînduri". 

Adevărul este că dacă Negri era „exclusiv" în patima, 
am spune fanatismul, pe ca,re o punea în îndeplinilrea da
torii:lor faţă de ţară, în ceea ce priveşte „tristeţea" lui, 
dacă e vorba să o numtm astfel, rezultată din multele 
decepţii şi amărăciuni în1iîlnite în viaţa şi activitatea sa, 
aceasta nu era decît o dov,adă a profunzimii caracterului 
său, o treaptă superioară de' -înţelepciune la care-l ridi
case experienţa lui bogată .şi ,mdelungată începută încă 
din anii coptlăriei. Niciodată însă nu s-a lăsat dominat de 
melancolie, cu atît mai puţin de tristeţe, şi în relaţiile cu 
oamenii dădea dovadă de o tărie şi de o elevaţie etică 
rară, exprimate de un bă.rbat ce cunoştea toate secretele 
vieţii şi le împărtăşea altor-a ,cu dărnicia şi seninătatea 
marilor învăţaţi ,călăuziţi de o concepţie realistă asupra 
existenţei. ,,Se spune că răbda·rea schimbă frunza dudului 
în mătase, dar proverbele nu sint adevărate decît în teo
rie", îi plăcea să a.firme adesea, îndemnînd pe cei din 
jurul lui să privească în f.aţă adevărul vieţii şi să nu ,se 
lase pradă descurajării. 

îndeosebi scrisori!le către Josefina - ·singurele care ni 
s-au păstrat într-un număT mai ,compact �cincizeci şi patru,
scrise toate în limba franceză) - abundă de sfaturi şi
reflecţii, de maxime şi ,concluzii ce ne duc cu gîndul la
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paginile ieşite din pana moraliştilor veacului al XVIII-lea 
sau la acelea ale înţelepţilor din vechime, pe care Negri 
îi citea cu mare plăcere. Aceste ,scrisori, ca de altfel în
treaga lui corespondenţă particulară, pe care o cultiva cu 
multă aplicaţie, ilustrează adevărata sa vocaţie literară, 
aceea de epistolier - G. Călinescu le acordă calificativul 
de „voltairiene" în Istoria literaturii române - şi ele 
excelează nu numai prin conţinutul adînc, ci şi prin forma 
lor desăvîrşită, turnată în fraze ample, fluide, cu rezo
nanţe pline de nobleţe, străbătute de o căldură sufletească 
discretă, dar învăluitoare, ce definesc omul în toată fru
museţea şi complexitatea văzduhului său interior. 

In ceea ce priveşte dorinţia de a se „cuibări pe o stîncă 
a Trotuşului", cum îl parafraza Alecsandri, aceasta era 
o aspiraţie scumpă inimii sale, pe care şi-o rezerva însă
pentru vremea dnd împrejurările îi vor îngădui să o
materializeze - dar nicidecum înainte de a-şi fi dus
la bun sfîrşit toate însărcinările prezente - şi de altfel
nu pomenea de ea decît în momentele de mari intimităţi,
cind se destăinuia unui prieten apropiat sau fiinţelor ce-i
erau dragi. Aşa, de pHdă, la 4 februarie 1861 îi scria Jo
sefinei: ,,Necazurile nu m-au ,cruţat de loc. Sînt cu totul ·
trudit. Dar îmi iau curajul şi răbdarea în dinţi ca să pot
isprăvi ,cu bine afacerea care în timpul de faţă face
obiectul tuturor ,preocupaţiilor mele". Şi ceva mai tîrziu, 
îi mărturisea iarăşi, aceleiaşi : ,,Sînt foarte plictisit de a 
mă găsi ,stingher, şi încă într-o ţară străină -care nu-mi 
prieşte de ,loc". 

Trudirea şi plictiseala nu erau efectele vreunei defi
cienţe psiho-fiziologice, ci urmările eforturilor depuse 
pentru îndeplinirea uriaşei -lui misiuni - căci să nu 
uităm, în condiţiile şi împrejurările istor.ice şi politice în 
oare era silit să activeze el în chiar inima citadelei oto
mane, această misiune devenea mai grea şi mai compli
cată decît a orkărui alt diplomat. 

Faptul că trebuia să aibă de a face în fiecare zi cu 
miniştrii şi înalţii demnitari de 1a Poartă, îi ,crea o ade
vărată psihoză, deoarece· totdeauna se ducea la asemenea 
întrevederi cu d.nima strinsă, conştient că adesea era ne
voit să smulgă de la ei ceea ce ştia că se cuvine de drept 
neamului şi ţării sale. Dar nici turcii nu se arătau dispuşi 
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să lase aişa de uşor din mînă poziţiile ·pe ,care le ţineau 
atît de stl'îns. De •aici rezulta o serie de fricţiuni, de ener
vări, de dezgusturi, :în faţa cărora un altul, mai puţin 
tenace dedt el şi cu o ;ră:bdare mai mică decit a lui, ar 
fi renU.11Jţat, ori s-ar fi dat bătut. Negri, cu puterea ext11a
ordinară de a-şi stăpîni nervii, nu ceda însă niciodată 
înainte de a obţine -ceea ce dorea, chiar dacă su-ccesul 
venea după săptămîni sau după luni de zile de insilstenţe. 
Nu rareori pleca furios din •cabinetul unui demnitar, da.r, 
ca verita,bil diplomat, se ,străduia să-şi înfrîneze indig
narea, dînd aparenţa unui calm perfect. A doua zi re
venea, şi lucruri1e se petreceau la fel. 

Bineînţeles, niciodată şi nici una din amărăciunile şi 
aversiunile lui faţă de aceila în care el vedea permanent 
nişte adversari ai Hbertăţii şi propăşirii poporului ;român, 
nu trebuiau date pe faţă în re'laţiile cotidiene cu ei. In 
schimb, corespondenţa sa conţine numeroase mărturii de 
unde se deduoe limpede că îşi impunea rezerve pline de 
semnificaţie în ceea ce priveşte atitudilnea şi aprecierile 
personale la adresa oficialităţii otomane. Uneori, aceste 
rezerve ,se observă chiar şi atunci cînd e vorba de sul
tanul insuşi. Aşa, bunăoară, manuscrisul conceptelor scri
sorilor lui către Cuza e presărat cu multe ştersături, evi
tînd să folosească prea des, ,chiar -într-o ·corespondenţă cu 
caracter oficial, apelaţia curentă 'În limbajul diplomatic 
de „Sa Majeste", tăiată şi înlocuită cu simpla vocabulă 
,,Sultanul", indicînd cu deliberare un minUJs de reveren
ţiozitate faţă de persoana aceluia căruia i se adresau în
deobşte atributele cele mai pompoase. De asemeni, nu se 
grăbea niciodată ,să răspundă diverselor invitaţii oficiale 
la recepţii sau festivităţi date de ·cei pe •care el nu-i agrea. 
De dte ori putea, se eschiv,a, avînd însă grijă să invoce 
motive dt de cît vialabile, spre a nu stîrni susceptibilită
ţile protocolului. Astfel, în scrisoarea de la 30 apri11ie 1861 
îi raportează lui ,Cuza că .baronul Prokesch şi Ali Paşa 
au dat cîte un „mare prînz diplomatic", unde a fost in
vitat şi el, dar nu s-a dus „fiindcă, nefiindu-mi tocmai 
bine, sînt ,silit să stau în casă". Era ceea •ce se numeşte 
în lumea respectivă o „boală diiplomatkă", adkă un refuz 
destul de ostentativ, totuşi bine acoperit, de a onora o 
invitaţie. Altă dată, la 17 iunie 1862, după asasinarea lui 
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Barbu Catargiu :la Bucureşti, nu voi să partidpe la un 
bal al marelui vizir sub motiv că „nu poate lua parte, 
la patru zile după moartea tragică a pdmului ministru". 
(De notat că Barbu Catargiu, deşi prim..JJninistru, se 
opunea reformelor lui Cuza şi în special era adversarul 
reformei agrare, lucru pentru care moartea lui nu putea 
constitui •pentru Negri un prilej de prea mare mîhnire.) 
Pe de altă parte insă, răspundea :totdeauna cu promp'titu
dine invitaţiilor en1ise de ,ambasa:dor.ii favorabili cauzei 
româneşti! 

De altminteri, rezerv,ele .şi eschivările de genul aces
tora se datorau, desigur, şi faptului că era sătul ,pînă la 
dezgust de simandicoasele figuri care, numai 1a gîndul că 
trebuia să apară in ,faţa lo.r, făceau „să i se ur,ce sîngele 
la ,cap". Totuşi, obligaţiile ofictale îl sileau să 'le supprte 
cu :răbdare, adeseori ceasur1 întregi, prezenţa. Audienţele 
şi aşteptăriile în cabineteile demnitarilor turci, unde era 
nevoit să înghită duhoarea îmbîcsită de fumul navghilele
lor, ameninţau să-i z;druncine cu adevărat sănătatea. 
Odată îi ,scria fiicei sale : ,,Aş fi cu desăvîrşire sănătos 
aici, dacă n-aş siirnţi dteodată dureri de g;ît ,şi din oînd 
în cînd dureri de ,cap, din pricina mangalului paşalelor". 
Singurul antidot în asemenea împrejurări era gîndul la 
aerul ,cur,at al patriei. ,,N-am fost prea sănătos -în iarna 
asta, dar 1aerul pămîntului natal mă va întrema", îi ser.ia 
altă dată Josefinei, .în preajma unei scurte reveniri în ţară. 

Asemenea evadări din jungla Stambulului - ce se 
produceau îndeobşte la chemarea lui Cuza, pentru con
sultări - eJ.1au pentru el prilejuri de a relua contactul 
cu prietenil din ţară şi de a-şi odihni spiritul şi trupul 
deopotrivă de istovite de <Înnăbuşitorul climat otoman. 
La 19 ianuarie 1861, scriindu-i lui Bolintineanu că se pre
găteşte 1să v�nă în ţară pentru dteva zile, îl anunţa că 
doreşte să se intHnească la Bucureşti cu el, cu Zane, cu 
Sion, ,cu Alicsandrescu (sic) şi alţii „să facem o viaţă de 
boemi", 1adăugînd: ,,Numai m ,asemenea fel o să mă mai 
dez;betifiez un •chic ş-o să pot uita năduhurile turceşti, 
care ,şi pe mine au ajuns de m-au scos din răbdări". 

ln acelaşi timp împărtăşea prietenilor lui sentimentul 
hain al senzaţiei de imbătrînire ce-l apăsa în perioada 
şederii la Constantinopol - şedere ,oare „m-a încărunţit 
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de tot, fără ,a mai lua în seamă altele", după ,cum îi scria 
tot lui Bolintineanu în vara lui 1861. ,,Stambulul m-a 
îmbătriînit", îi declara apoi lui Ion Grigore Ghica (fiul 
fostului domnitor), în aceeaşi vreme. Un ,accent aproape 
tragic ,căpătă mărturia în acelaşi sens făcută lui Alecsandri 
la 9 iulie 1861 : ,,Am albit şi ,am înghiţit atîtea hapuri 
de amărăciune politică, ,încît cînd mă voi vedea odată 
scăpat spre a mă cufunda din nou în uitare, voi mulţumi 
cerului". Iar cu alt prilej îi declara Josefinei, ·cu tonul 
proferării unui exorcism: ,,Ferkit va fi ,ceasul acela cînd 
voi pă·răsi acest oraş pentru ,a nu mă mai întoarce nici
odată!" Şi nu ajunsese nici măcar 1a jumătatea stagiului 
său în „Perla universului" ... 

în 1862, după recunoaşterea Unirii definitive de ,către 
turci, Negri era pe cale de a crede ·că îşi vedea misiunea 
încheiată. Cu ,speranţa, şi ohiar icu ,convingerea că de data 
aceasta se va putea întoarce, in sfîrşit, acasă, în mod 
definitiN, se bucura şi îi comunica fiicei sale apropierea 
acestui eveniment atît de mult dorit, asigurînd-o ,că ho
tărîrea este irevocabilă : ,,Odată în mijlocul vostru, îmi 
iau rămas bun pentru totdeauna de la Stambuhvl în care 
am ,îmbătrînit atîta şi unde am fost atît de ,singur". 

Zadarnică iluzie însă! Misiunea lui er,a încă departe 
de a fi temninată, ,căci, după recunoaşterea Unirii, alte 
pr(jbleme vitale pentru noul stat român se cereau rezol
vate. Lupta ·continua deci. Şi pentru nimic în lume el 
n-ar fi putut ,părăsi cîmpul de ,bătălie, înainte de a fi
căpătat -conştiinţa absolută că şi-a făcut datoria faţă de
ţară şi popor pînă la capăt.
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Capito},ul XI 

ULTIMA ETAPĂ 

1 

Dacă în primii trei ani ai domniei lui Cuza toate efor
turile guvernării sale fuseseră concentrate în lupta pentru 
recunoaşterea Unirii definitive de către marile puteri, 
după cucerirea ,acestei victorii 11ncepu o luptă nouă pentru 
întemeierea instituţiilor corespunzătoare statului abi,a 
format şi pentru introducerea reformelor politice •Şi so
ciale cerute cu stăruinţă de masele populare. Această 
luptă avea să capete un ·caracter ascuţit şi „dramatic, atît 
pe p1an intern, cît şi pe plan extern. Mai mult decît pînă 
acum, începînd din 1862 Cuza era suspectat de intenţii 
revoluţionare ce stîr.neau spaima claselor conservatoare 
din ţară; de asemenea, diplomaţ1a europeană, după ce 
fusese nevoită să admită Unirea ,completă şi reală, nu 
putea îngădui ca domnitorul să-şi ia ,aere de indepen
denţă şi să meargă mai departe pe drumul transformă
ri:lor menite să-i întărească poziţia. Dar raţiunea de a 
exista a regimului Jui Cuza era tocmai realizarea acestor 
transformări, făgăduite poporului, şi a renunţa la ele ar 
fi însemnat a trăda aşteptările ţării ce-şi ândreptase toate 
năzuinţele către persoana şi programul alesului ei. 

Unele acte politice ,a:le lui Cuza din această vreme 
dezlănţuiiră furia moşierimii, care, în cîrdăşie cu o parte 
a burgheziei liberal-radicale, unelti încă o dată înlătu
rarea lui de pe tron. Se trimiseră delegaţi la Viena, Pari,s 
şi Londra spre ,a cere cercurilor diplomatice de acolo să 
intervină pentru schimbarea regimului din Prinoipate prin 
numirea unui „principe străin". Urmă o înverşunată cam-
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panie de presă şi de broşuri răspîndite în capitalele de 
mai sus, în •care Cuza era înfăţişat ,oa un „autocrat în 
miniatură", ,ca un „tiran", ca un „agent ,al Rusiei", cerînd 
răsturnarea ilui „fiindcă a înşelat speranţele românilor", 
fiindcă a părăsit ,,•calea g,aranţiilor acordate naţiunii prin 
Convenţia de ·1a Paris", şi tot felul de alte calomnii. Cuza 
deveni astfel ţinta atacurilor monstruoasei coaliţii bur
ghezo„moşiereşti care îşi desfăşura acţiunea pe două fron
turi - intern şi extern. 

La Constantinopol, Costache Negr,i juca în acest timp 
rolul unui paratrăsnet în care ,se loveau şi se topeau ful
gerele venite din toate direcţiile văzduhului ·înveninat al 
diplomaţiei europene. Intr-o strinsă ,colaborare cu domni
'VorUil, umnînd factica adoptată de comun ,acord cu acesta : 
„ouvinte plecate, dar aicţi1Une energică", Negri apăra cu 
îndîrjire interesele ţării, primind şi respingînd atacurile 
adversarilor învăluite în faldurile de •catifea a'1e formule
lor diplomatice, 1sub care se ascundeau adesea săbiile cele
mai periculoase îndreptate către fiinţa noului stat român. 
„Am în'tîrziat să-ţi răspund - îi scrie ,el la 5 marti-e 1863 
lui Iancu Alecsandri, la Pai-is, - ,din pricină că de cînd 
sînt aici n-'am făcut decît să alerg în toate părţile şi apoi 
să descifrez şi ,să cifrez depeşe intermina,bile, unele anun
ţîndu-mi scandalurile ce se produc la noi, iar celelalte 
cău1Jînd să ,atenueze gravitatea a ceea ce se spune aici 
despre ele" 1. 

Obstrucţiile externe începuseră, de fapt, imediat după 
recunoaşterea Unirii definitive şi ele se manifestau ori 
de dte ori era vorba de o nouă tentativă de indepen
denţă ,a statului român. Astfel, chiar •cu pri.lejul unei mă
suri legitime şi minore în a'Par.enţă ca aceea a arborării 
dr.apelului naţional - tricolorul ,compus din combinarea 
culorilor Moldovei şi Munteniei - a fost nevoie de mul.te 
diligenţe din partea reprezentantului român spre a smulge 
Turciei aprobarea acestui lucru. La 8 aprilie 1862, Negri 
îl anunţa, cu vădită bucurie, pe Cuza, că guvernul otoman 
a sfîrşit prin a recunoaşte pavilionul tricolor. Dar, la 
25 mai, informîndu-1 pe domnitor ,că ,ambasadorul Angliei 
la Constantinopol i-a ,cerut, în numele guvernului de la 

1 B:A. Republicii Socialiste România, ms. 5748, f. 40.
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Londra, ,să-i explice ,ce 6'.nseamnă ,această „schimbare de 
pavilion", Negri îşi exprima încă o dată neliniştea: ,,Mă 
tem ,că voi avea noi neplăceri în această privinţă şi atunci 
înseamnă •să-mi pierd eu însumi orice cumpăt". Sub ase
menea auspicii se începea noua etapă a 1activHăţii lui la 
Constantinopol! 

Puterile ostile afirmării ,autonomiei Principatelo.r fo
loseau orice pretext spre a atrage atenţia :românilor că 
dacă li s�a recunoscut Unirea, nu ,înseamnă ,că li se în
găduie şi alte liJbertăţi de mişcare. Mai :ales Turcia nutrea 
g,îndul ascuns de a interveni în treburile interne din Prii.n
eipatele Unite. Sub motivul că aici se produc „1încălcări 
grave" ale Convenţiei, ea ameninţa să discute chestiunea 
cu reprezentanţii diplomatici din Constantinopol pentru 
a se trimite în Principate un comisar turc, întovărăşit de 
delegaţi ai celorlalte puteri, ,,,care v:a proceda împreună". 
Negri, ca reprezentant al ,guvernului de la Bucureşti, era 
bombardat de guvernul otoman cu tot felul de note ofen
satoare, .pe care e'I. însă refuza să le tr,ansmită mai de
parte domnitorului, luîndu-şi asupra lui sarcina de a 
combate orice tendintă de imixtiune străină. Lucruri1le se 
agravau prin faptul c'ă iînsăşi diplomaţia :firanceză, dornică 
să-şi păstreze poziţia de ,arbitru pe eşichierul european, 
concertînd cu propaganda antipatriotică organizată de 
burghezo-moşierimea românească în străinătate, opina că 
unirea ţărilor xomâne „a dus la ,anarhie" şi că era „absolut 

_ necesar să se ·curme această :stare ce ameninţa să des
chidă o luptă sîngeroasă în dezbaterea chestiunii orien
tale". Pe de altă ,parte, atît Franţa dt şi Anglia, temîn
du-se oa noul stat român .să nu treacă de partea Rusiei, 
f,aţă de care Cuza se arăta „prea docil", er:au dispuse să 
îmbrăţrşeze doleanţele adversarilor din ţară ai lui Cuza, 
care cereau un „principe străin", ,ce trebuia să fie, bine
înţeles, vlăstarul unei familii domnitoare din Apus. 

Negri, ·consecvent vechii luh poziţii în problema prin
ţului ,străin, respingea ,cu enerigie, iÎn orice ooazie, o ase
menea eventualitate. Intr-o convoribire pe a·ceastă temă 
cu ambasadorul Angliei la Constantinopol, el declară cu 
fermitate : ,,Dacă ţara ar trebui .să treacă prin furcile 
oaudine ,ale unui principe străin, ceea ce ar fi mai bine 
de făcut, ar fi de a se 'lăsa principii la o parte şi· a· se 
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alege curat un general francez 1 care să ne înveţe a ne 
apăra contra acelora care ·se amestecă în treburile noastre 
fără a avea dreptul". Iar dnd ambasadorul englez ridică 
problema „constituţionalităţii" lui Cuza, afirmînd că An
glia nu-l mai f>Oate „susţine" dacă nu ajunge la o înţe
legere cu corpul legisla.tiv, reprezentantul român ii ex
plică pe un ton tot atît de ferm ,că, deşi domnitorul ar 
reg.reta un asemenea „sprijin", nu-i v-a rămîne ,,decît de 
a se susţine încă mai mult prin el însuşi, avînd pentru 
aceasta ţara care e obosită de toate intrigiile de răsturnare 
şi de ambiţiile Camerei". 

Acestea nu erau simple replici ocazionale date diver
selor insinuări pornite din lumea diplomatică. Ele făceau 
parte dintr-un lanţ întreg de idei bine chibzuite şi în
delung studiate împreună cu domnitorul însuşi. In :fiaţa 
opoziţiei tot mai înrăite a politicienilor din ţară, oare că
pătase forma unui conflict, ce dusese la o adevăr,ată II'Up
tură între parlament şi domnitor, Negri, deşi din principiu 
era contra măsurilor extreme, de data iacea,sta fu unul 
dintre inspiriatorii ilui Cu:z;a de a recurge la metode forte 
spre a :z;drobi acţiunile duşmănoase :ale monstruoasei coa
liţii. Incă de la 17 februarie 1862, Negri îl îndemna pe 
Cuza să adopte o atitudine autoritară faţă de adversarii 
săi, scriindu-i: ,,Măria Voastră, ,avînd dreptul, legalitatea 
şi .puterea, nu veţi lăsa, desigur, să se producă anarhie 
şi dezordine, pri:n faptul cîtorva ambiţioşi izolaţi, fără 
nici un ,răsunet în ţară". 

Ideea loviturii de stat, însuşită pînă şi de ponder-atul 
. reprezentant de la Constantinopol, nu putea să nu capete 
proporţii în mintea -lui Cu:z;a. Dar aşa ceva era greu de 
realizat în conjunctura actuală, cînd diplomaţia era por
nită împotriva lui; domnitorul nu putea risca o aventură 
ce s-ar fi putut solda ,cu o răsturnare intempestivă. In 
consecinţă, bizuindu-se pe faptul ,că Jntre marile puteri 
existau suspiciuni reciproce cu privire la problema „prin
ţului străin" şi că, deci, o schimbare dinastică în România 

1 Aluzia la un general francez era o simplă ironie, deoarece

Negri nu se gîndea nici pe departe să confirme zvonul, în circu

laţie pe atunci, că principele Pierre Bonaparte, nepotul lui Na

poleon al III-lea, figura printre candidaţii la tronul României. 
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I 

n-ar întruni consensul unanim al puterilor (fiecare voia
să-şi :aducă un „prinţ" al ·ei), Cuza alese o cale nu lipsită
de ,abilitate. Exploatînd starea de f.apt ,a disensiunilor
dintre marile puteri, el întocmi în taină, împreună cu
Negri, un memorandum (al doilea) ,către acestea, arătînd
că se vede în imposibilitatea de a mai cîrmui ţar,a în con
diţiile prevederilor Convenţiei şi cerind dreptul de a in
staura dictatura pe termen de 5 ani. Memorandumul,
despre ,care nu se ştia nimic în ţară, fu prezentat de Negri
în primăvara lui 1863 guvernului otoman şi ambasado
rilor de la Constantinopol. Rezultatul fu oarecum cel
scontat de autorii demersului. Marile puteri, deşi pome
neau mereu de „anarhia" din România, respinseră ideea
dictaturii, deoarece altfel ar fi însemnat să -aibandoneze
opoziţia reacţionară cu ajutorul -căreia îşi continuau jocul,
-în schimb admiseră posibilitatea unor modificări -în stipu
laţiile .Convenţiei. Cuza şi Negri traseră din acestea unele
concluzii ·convenabile : anume ·că statele garante căutau
să evite acordarea de puteri :supreme domnitorului, dar
că, ·în cazul cind ,acesta şi le-ar însuşi, ele n-ar avea alt
ceva ide făcut decît să i le recunoască.

Bineînţeles, Cuza şi sfetnicii lui apropiaţi nu se gră
biră să tr:aducă în fapt imediat această concluzie, dar se 
hotăriî:ră s-o realizeze totuşi prin etape succesive. Simţul 
politic .al lui Cuza şi al puţinilor prieteni ce-i rămăseseră 
devotaţi 1, ·îmbinîndiu-se cu marele sprijin pe care-l aveau 
în mase, s-a dovedit şi de astă dată deosebit de dibaci şi 
bine orientat. La 11 octombrie 1863, se făcu primul pas 
prin :alcătuirea unui ,guvern condus de Mihail Kogălni
ceanu, menit să domine opoziţia bu11ghezo-moşierească şi 
să realizeze o înţelegere între domnitor şi Adun.a.rea le
gislativă. Kogălniceanu, ,al cărui program de reforme de
mocratice era bine cunoscut, nu fusese adus· niciodată pînă 
acum în fruntea guvernulµi, fiind chemat acum, în mo
mentul ·cel mai necesar. 

Prima măsură a noului guvern fu secularizarea ave
rilor mănăstireşti. Era o acţiune politică foarte bine cal-

1 Unii dintre vechii prieteni şi susţinători ai lui Cuza, ca Ion 

Ghica, C. A. Rosetti, trecuseră de partea adversarilor, alţii, ca 

Alecsandri, se retrăseseră momentan din viaţa politică. 
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culată ! mtr-adevăr, legea a fost votată, -la 13 decembrie 
1863, de Adunarea compusă -în majoritate de boieri, care 
credeau că, votînd o lege ce aducea în patrimoniul statului 
importante proprietăţi funciare deţinute de călugării greci, 
vor abate atenţia poporului de la imperioasa „chestiune 
ag.rară" şi-şi vor salva astfol, neşti..ribite, proprietăţile lor. 
Ca atare, secularizarea oreă iluzia că raportul dintre dom
nitor şi „guvernul ,său" pe de o parte, şi corpul legislativ 
pe de altă parte, se îmbunătăţise pentru un moment. Dar 
numai pentru un moment. Fiindcă la 16 martie 1864, cînd 
Kogălniceanu aduse în dezbaterea Oamerei proiectul de 
lege a-urală, animozităţile recăpătară caracterul unor osti
lităţi exacerbate, boierimea refuzînd să admită proiectul 
lui Kogălniceanu. Cuza însărcină atunci guvernul să în
tocmească o nouă lege electorală în spiritul unei repre
zentări 1hai largi a ţării, cu scopul de a înlătura actuala 
Adunare reacţionară. Dar 1a 2 mai deputaţii se pronunţară 
contra noii legi electorale şi contra guvernului, ceea ce 
determină pe Cuza ,să procedeze la dizolvarea Adunării, 
înfăptuind astfel lovitu11a de stat. La 21 mai avu Joc un 
plebiscit prin -oare ţara aprobă cu o majoritate covî.rşi
toare măsurile domnitorului şi ale guvernului Kogălni
ceanu. Intră în vigoare o nouă constituţie, denumită Sta
tut, se făcură noi alegeri legislative, ·care duseră la alcă
tuirea unei Adunări întru totul favorabilă lui Cuza. La 14 
august fu decretată legea rurnlă, irăspîndită imedi,at în 
toate satele României, unde fu primită de ţărănime „în 
sunetele clopotelor, citită şi binecuvîntată în biserici", 
CU!lll scria un ziar de atunci. 

Această primă reformă agrară mai importantă din ţara 
noastră a fost primită cu entuziasm de pătura .rurală, unde 
vreo 460 OOO de familii au primit pămînt, şi a însemnat 
un pas impoirtant pe calea desfiinţă.rii servituţilor feudale 
(claca, dijma, podvezile, zilele de meremet etc.). Totuşi, 
era încă departe de a aduce o rezolvare deplină ,a proble
mei ţărăneşti. Mai întîi, fiindcă reforma a fost făcută „de 
sus", fără participarea ţărănimii, apoi, fiindcă prin felul 
cum a fost concepută, nu ,corespundea năzuinţelo.r de se
cole ale celor mulţi năpăstuiţi de nevoi şi :robie. Legea 
pentru împroprietărirea ţăranilor prin răscumpărare, 

adică prin plătirea unei despăgubiri boierului ce „acorda" 
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pămînt, excludea de 1a început imensa majoritate a ţăra
nilor ce nu puteau plăti această despăgubire, iar cei care 
s-,au angajat să o plătească s�au văzut supuşi unor poveri 
fiscale şi mai mari ca îna,inte. 

Dar cu toate că această lege de esenţă burgheză angaja 
i,luzii mai mari decî:t dădea ea în reahtate ţămnilor, şi-a 
atras fulgerele boierimii feudale, care a dezlănţuit o cam
panie furibundă împotriva ei şi a celor ,ce o alcătuiseră. 
Atacurile nu se ,limitau la simple proteste prin presă şi 
broşuri anonime, ele mergeau mai departe, cerînd inter
venţia armată ,a străinătăţii „pentru a mătura pe domnul 
şi guvernul 'lui ce duceau ţara la pieire". 

Luîndu-i-se, prin lovitura de stat de la 2 mai, puterea 
de a [ntocmi şi vota ,legile pe care Ie dorea ea, monstru
oasa coaliţie porni, de astă dată, acţiunea directă de a-l 
detrona pe Cuza cu orice chip şi prin orice mijloace. Dar, 
în ciuda zvîrcolirilor ei, regimul avea să mai dureze încă 
aproape doi ani. 

2 

Costache Negri, deşi prin funcţia şi ,atribuţiile sale era 
în af.ara •conmctului acut dintre domnitor şi duşmanii lui 
din ţară, a fost totuşi, în această pe.rioadă, neclintit alături 
de Cuza. Ceva mai mult, depăşindu-şi sarcinile strict di
plomatice, el a părăsit pentru dteva luni postul de la 
Oonstantinopol - unde 1-,a lăsat girant pe secretarul său 
Bordeanu - şi a venit la Bucureşti spre a participa la 
realizarea actului de 1a 2 mai. De la sfîrşitul lui ianuarie 
1864 şi pînă după lovitura de stat, el a rămas în ţară, 
alcătuind împreună cu domnitorul şi cu Kogălniceanu 
planul pentru săv,îrşirea cutezătoarelor măsuri. Mult mai 
tirziu, ·în 1881, într-o scrisoare către Vasile Alecsandri, 
Kogălniceanu, făcind precizări în legătură ,cu evenimen
tele din primăvara lui 1864, scotea în evidenţă contribuţia 
preponderentă ,a lui Negri în pregătirea şi desfăşurarea 
acestor evenimente: ,,2 mai era pregătit încă înaintea ve
nirii mele la minister. Toate fazele s-au făcut în împre
ună înţelegere cu Negri. Aprobarea •statutului de către 
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Europa ,şi modificările la el făcute la Constantinopol s-au 
urmat şi obţinut de către Negri" 1. 

După lovitura de stat de la 2 mai, Negri se întoarse 
numaidecît 1a postul său, pentru a pregăti atmosfera di
plomatică în vederea aprobării de către marile puteri a 
actelor de la Bucureşti. 

In luna iunie 1864, Alexandru Ioan Cuz;a întreprinse a 
doua călătorie a sa la Constantinopol, după ce Negri se 
încredinţase că un asemenea gest de „curtenire" faţă de 
puterea suzerană va conferi domnitorului recunoaşterea 
Statutului său ·consfinţit prin plebiscitul de la 21 mai. 
Dar, deşi i se făcu o primire dintre cele mai alese, atît din 
partea guvernului otoman cît şi ,a ambasadorilor celorlalte 
puteri, la început se părea ,că totul se va reduce la un 
simplu schimb de amabilităţi. Turcia, măgulită de gestul 
domnitorului, ca.re venise să-şi arate, chipurile, sentimen
tele de respect faţă de ,Sublima Poartă, era dispusă să facă 
unele ·concesii, dar Anglta ,şi Austria refuzau să admită 
noua „încălcare" a Convenţiei, şi ca atare puneau piedici. 
Oînd îrisă Cuza - însoţit pretutindeni de Negri - declară 
fără echivoc ,că e gata să se .întoar.că în ţară fără a mai 
aştepta vreo recunoaştere din partea marilor puteri, deoa
rece el „nu este decît reprezentantul poporului său, car,e 
i-a încredinţat noua linie politică ; şi că nu stă în puterea
lui personală ,să abandoneze această linie'', ambasadorii
ostili .îşi schimbară atitudinea şi deveniră deodată mai
concilianţi.

Toate acestea constitutau o lovitură dată reacţiunii din 
ţară, care miza, după cum am văzut, pe intervenţia din
afară. Reîntors la Bucureşti, Cuza putea să declare în pro
damaţia sa de la 2 iulie 1864 ,că: ,,Românta numai astăzi 
intră în autonomia ,sa dinlăuntru". Regimul, în'tăirit prin 
lovitura de stat şi fundamentat pe Statutul aprobat de 
popor 1prin plebi1scit, era, aşadar, investit cu toate împu
ternicirile posibile, spre disperarea opoziţiei care îşi vedea 
anihilate planurile de 'I'ăsturnare imediată. 

Contribuţia lui Negri în obţinerea ,acestui succes po
liitic şi diplomatic a fost precumpănitoare. Prezenţa şi 
prestanţa lui, alături de Cuza, în toate întrevederile de la 

1 Arhiva românească, VI, 1941, p. 83. 
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Constantinopol, fermitatea formulării ,revendicări,lor şi 
dirzenia susţinerii Jar - al căror ton era sugerat acum de 
el - au grăbit şi au asigurat un rezultat pozitiv al depla
sării domnitorului în ,capitala otomană. 

3 

Dar, curînd după aceea, a intervenit iarăşi un episod 
ce 1ameninţa 'Încă o dată să tulbure buna armonie a rela
ţiilor dintre cei doi bărbaţi. Despre ce este vo:riba ? 

După akătuirna noii Adunări legislative a României, 
rezultată .din alegerile efectuate pe haza legii electorale 
adoptată în urma loviturii de stat, -se impunea cu necesi
tate consolidarea ,proaspătului parlament, în care nu fi
gura ni:ci un reprezentant al opoziţiei rea-cţionare. Pentru 
aceasta, Cuza a fost de părere că funcţiile de conducere, 
şi în primul rînd aceea de preşedinte al Camerei, trebuiau 
să fie încredinţate unor persoane ce se ridicau mai presus 
de patimile politice mărunte ,şi asupra cărora să nu pla
neze nici un fel de suspiciune morală. Negri era omul cel 
mai indicat în această ,pri,vinţă. Persoana lui se bucura de 
mult prestigiu în străinătaite, iar în ţară nu ar fi îndrăznit 
nimeni 'Să-'l ,ata·ce sau ·să-i conteste meritele. Pe de altă 
parte, Cuza socotea ,că problemele pentru care fusese tri
mis la Poartă căpătaseră o rezolvare f.avorabilă, astfel că 
prezenţa sa acolo nu mai ·era absolut necesară, locul lui 
putînd fi deţinut acum de oricare altul ; în schimb, avea 
neapăirată trebuinţă de el în opera de guvernare internă. 
Negri fusese ales deputat de colegiile mai multor oraşe 
(Bucureşti, Iaşi, Craiova, Galaţi şi Tecuci), iar el optase 
pentru mandatul de deputat ,al Galaţiului. Ca membru al 
Camerei, în sinul căreia avea atîtea sufragii, putea fi, 
deci, numit în funcţia de preşedinte ·cu consensul unanim. 
Dar Cuza ,cunoştea prea bine omul pentru a nu avea unele 
temeri că Negri nu va accepta funcţiunea ce voia să i-o 
încredinţeze. Domnitorul nu uitase că vechiul şi devotatul 
lui prieten îl mai refuzase o dată, cu cinci ani în urmă, 
atunci cînd îl chemase să-i dea conducerea guvernului. De 
aceea, şeful statului nu i se mai adresă acum personal, ci 
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îl ,însărcină pe secretarul său Baligot de Beyne, foarte 
bun prieten cu Negri, să facă toate diligenţele şi să folo
sească toată influenţa pe care o avea pe lîngă el, spre a-l 
determina să accepte funcţia de preşedinte al Camerei. 

Parlamentul urma să-şi înceapă sesiunea la 6 decem
brie 1864. La 15 noiembrie, Baligot de Beyne îi trimitea 
lui Negri, la Constantinopol, o lungă şi frumoasă scrisoare 
în care, făcîndu-i propunerea în termeni măgulitori, H 
explica motivele pentru care cei din ţară ---: Cuza, Kogăl
nkeanu, el însuşi, Baligot, şi ceilalţi - îl chemau să le 
dea concursul în sesiunea legislativă ce se apropia. ,,Pre
şedintele Adunării, ·îi scria Baligot, trebuie să fie un om 
bine văzut de opinia publică, devotat şefului statului şi 
insitituţiilor ţării, de o moralitate impunătoare, cahn, ferm, 
experimentat, capabil să conducă o reuniune atît de nu
meroasă. Am discutat îndelung ·cu prinţul domnitor asu
pra acestui Phenix ce trebuie găsit ... şi, făcînd caz de 
repugnanţele dumitale probabile, . el a evocat pe fostul 
preşedinte al Divanului ad..;hoc al Moldovei... Prinţul dom
nitor nu intenţionează să-ţi impună acest sa·crificiu pentru 
toată perioada legislaturii : Alteţa Sa îţi cere să prezidezi 
doar prima sesiune, aceea care inaugurează o eră nouă ... 
Numirea dumitale va avea drept excelent rezultat că va 
înnăbuşi invidiile şi anarhiile ce se pot produce ... Un alt 
rezultat, foa-vte important, al funcţiei dumitale, va fi efec
tul puternic şi favorabil pe care aceaistă numire nu va 
întîrzia ·să-l producă la Constantinopol. Ea va însemna 
pentru Sublima Poartă şi pentru celelalte puteri o chezăşie 
a înţelepciunii viitoarei Adunări..." Arătîndu-şi convin
gerea că Negri nu va refuz,a să facă acest „sacrificiu", Ba
ligot invoca şi a.Ite argumente, de ordin afectiv, ,spunîndu-i 
că pregăteşte un apartament pentru el, la Bucureşti, în 
apropierea palatului, adică „în preajma surorilor dumi
tale" (care erau doamne de onoare), şi că îl a·ştea.ptă oît 
de curînd. 

Dar, la 26 noiembrie, Negri îi răspundea în termeni 
limpezi şi laconici: ,,Sper că domnitorul va binevoi să mă 
ierte: nu ,pot părăsi postul de aici, pentru cel pe care Mă
ria Sa binevoieşte a-mi încredinţa". 

Baligot, 1a insistenţele lui Cuza, perseverează, şi la 2 
decembrie îi trimite o telegramă, •anunţîndu-1 că, dacă re-
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fuzul său e formu1ait .în legătură cu data deschiderii parla
mentului, poate 1să vină şi .peste 15 zile, -lăsînd să ,se înţe
leagă că lucrurtle sînt hotărîte aşa şi ,că nu mai pot avea 
loc ialte ,consulfari. Îrutr-:adevăr, la 3 decembrie, Cuza, fără 
a mai aştepta Tăspunsul lui Negri, intervine personal, tri
miţîndu-i acestuia o telegramă .în care 1îşi exprima satis
facţia ,că Negri a acceptat mandatul de deputa,t al oraşului 
Ga1aţi, ,,oraşul nostru drag p� ,care l-am reprezentat îm
preună î:n Divanul iad-hoc", ,şi-l anunţia ,că 1a ,şi ,semnat de
cretul de numire în funcţia de preşedinte al Camerei, ru
gîndu-1 să vină cit mai repede la Bucureşti. La 9 decembrie 
însă, trei zile după deschiderea sesiunii, Negri îi telegrafia 
lui Cuza: ,,Depeşa Măriei Voastre mi-a parvenit numai 
după paitru zile. Sînt plin de recunoştinţă ,pentru cinstea 
pe care M.V. a binevoit ia-,rni fa.ce chemîndu-mă la pre
şedinţta .Adunării. Îmi este totuşi imposibil să accept 
,această înaltă favoare, căci, a-şa cum am scris, ,sînt bolnav 
de 20 de zile, în pat". Atunci Cum îl roagă din nou - prin 
Baligot - ca măcar să :nu-şi dea demisia înainte de a 
numi pe ,altcineva. La oare Negri răspunde: ,,Nu voi da 
încă demista, pentru ,că Măria Voastră o doreşte" 1

• Se
siunea începută, Cuza însărdnează pe unul din vicepre
şedinţii Adunării, D. Gusti, să ,conducă dezbaterile, în 
absenţa lui Negri, ,ce figura ca preşedinte. 

Se pot invoca multe considerente în legătură, cu acest 
refuz iatît de intransigent. Este posibil ,ca Negri să nu-şi 
fi dait seama de importanţa funcţiunii ce i •Se .încredinţa, 
subapreciind gravitatea momentului în -care era chemat 
s-o ,îndeplinească. Se poate presupune, de asemeni, că el
punea prea multă încredere în ·soliiditatea :regimului, în
zestrat ,cu puterea acordată de ţara insăşi prin plebiscit şi,
ca ,aitaTe, nu ,găsea absolut necesară prezenţa lui 1a Bucu
reşti, unde vedea în primul ministru Kogălnic_eanu ga
mnţia -cea mai bună pentru arpărareia şi desăvîrşirea cu
cerirHor poporului. Nu este exclus, în acefaşi timp, ca el
să fi considernt necesară încă şederea J;a Constantinopol,
unde avea de tratat ultimele formalităţi juridke în legă
tură ,cu spinoasa problemă ,a mănăstirilor ,închinate, re-

1 B.A. Republicii Socialiste România, secţia manuscrise, arhiva

Cuza, vol. VII, p. 129-145. 
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adusă pe tapet în urma secularizării din 1863, problemă 
de caire O:şi 1egase o bună parte a vieţii ·şi pe care nu voia 
s-o lase din mînă înainte de .rezolvarea ei definitivă. Mai
plauzibil e 1să credem .însă că refuzul lui pornea din
rezerva ce-o avea f.aţă de pohticianismul •Şi parlamenta
rismul burghez ce-şi inaugura în perioada •aceea car:riera
în ţara noastră şi faţă de care firea sa şi concepţiile lui
de etică politică manifestau o adevărată Tepulsie. La
acestea se :adaugă, destgur, şi ipremaitura lui oboseală, căci
la o vîrstă cînd putea fi considerat în plină v1goare a
maturităţii - abia trecuse de 50 de ,ani - el se plingea
mereu că „a Jmbătrînit", că ,,a albit", astfel ,că nu se mai
simţea în ,stare să intre într-o .luptă nouă.

Dar oricare ar fi fost cauzele şi motivele renunţării, 
fapt este că el a refuzat de a răspunde apelului lui Cu2)a, 
cînd îl chema să conducă noul co,rp legislativ al ţării. Pre
zenţa 1ui, alături de Cu2;a şi Kogălniceanu, în funcţia ce 
i se acorda, ar fi !Întărit, cu siguranţă puterea de rezis
tenţă a Tegimului ,şi ar fi :aminat, poate, de2lllodămîntUil ... 

Noua Aduna;:re îşi deschise sesiunea ordinară la 6 de
cembrie 1864, cu un mesaj al domnitorului care îşi ma
nifesta bucur1a de a saluta în ea o „adevărată reprezen
taţiune naţională". Aceaistă „adevărată reprezentaţiune 
naţională" era lipsită însă de un conducător demn de 
înălţimea şi misiunea ei. Vicepreşedintele D. Gusti, care 
conducea dezbaterile, n-a1vea nici autoritatea, nici e:x;pe
rienţa necesară pentru a domina pasiunile ce în mod 
firesc ,se iveau în incintă. Primul ministru, Kogălniceanu, 
era astfel nevoit ca, derogînd de 1a calitatea şi funcţiunea 
lui, să .interwină deseori ,în discuţii spre a aplana diferitele 
ciocniri dintre unii deputaţi „mai nevî.rstnici" şi ip rea 
slabul vicepreşedinte. Initervenţii.le, uneori prea aspre, le
gitimate de temperamentul şi pe11sonalitatea şefului gu
vernului, au produs nemulţumire în rîndul unor deputaţi 
impulsionaţi de mo.biluri demagogice - care, considerîn
du-se jigniţi de tonul primului ministru, au sfîrşit prin 
a-i da vot de blam, ,reactua,lfaînd vechile conflicte dintre
guvern şi corpul legislaitiv. Alexandru Ioan Cu:oa, în in
tenţia lăudabilă de a da satisfacţie Camerei „lui" pe de o
parte, influenţat de camarila ce se formase la palat pe
de altă parte, făcu, la rîndul său, greşeala de a-l sa,crifica
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pe Kogălniceanu, care îşi prezentă demisia 1a 21 ianua
rie 1865 şi care-i fu primită de domnitor. Reacţiunea din 
opoziţie ju1b1la, cu atît mai mult cu dt nu era străină de 
aceste uneltiri. Inlăturarea lui Kogălniceanu şi retragerea 
lui, pentru cîţiva ,ani următori, din viaţa politică activă, 
nu puteau însemna <lecit un triumf al duşmanilor lui 
Cuza, ahiar dacă marele bărbat a ·continuat să fie şi după 
aceea un apărător al „acestui prinţ martir, victimă a de
votamentului său pentru cauza progresului", cum avea 
să-'l -caracterizeze mai tîrziu. 

Se pune întrebarea: s-ar fi ajuns oa-re la o situaţie 
atît de dramatică dacă Costache Negri ,ar fi acceptat pre
şedinţia Adunării, unde, ,prin prezenţa lui la tribună ar 
fi putut să evite ciocnirile dintre primul ministru şi cei 
cîţiva deputaţi recalcitranţi care, dîndu...şi sau nu seama, 
făceau jocul reacţiunii? Răspunsul rămîne o enigmă a 
istoriei. 

4 

Cu toate acestea, Negri a rămas totuşi - singurul 
din vechea gardă - alături de Cuza, împărtăşind cu el, 
pînă în ultima clipă, amărăciunile înfrîngerii, după cum 
mai înainte împărtăşise bucuriile victoriilor. 

După demisia lui Kogălniceanu, el veni în ţară spre 
a încerca să ,evite ruptura dintre dornnirtor şi primul mi
nistru, dar nu izbuti să facă :nimic. Camarila de la palat 
- unde rolul precumpănitor îl juoa Cezar Liebrecht, di
rectorul poştelor şi telegrafului, austriac de origine ce abia
căpătase naturalizarea - devenise aitît de influentă, incit,
urmînd jocul politicienilor burghezi, dornici să ia puterea,
reuşi să îndepărteze pe Kogălniceanu şi să facă din Cuza o
unealtă uşor de manevrnt în direcţia planurilo:r ei de a
se :substitui şefului statului î.n conducerea tr-eburilor po
litice şi administrative. Cît de dezamăgit putea să fie
Negri de toate cele ce se întîmplau, se vede din scrisoarea
trimisă ,atunci (martie 1865) din viesparul Bucureştiului,
fiicei sale : ,,In sfîrşit, scumpa mea Josefina, plec, cu aju
. torul lui Dumnezeu, sîmbătă, la Constantinopol. Ar fi
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prea lung să-ţi lămuresc pricina :acestei jubilări, dar pot 
să-ţi spun într-un cuvînt că nidodată n-am fost ,atît de 
mulţumit că mă întorceam în ţară, pe dt sînt acum de 
mulţumit că ·po,t pleca". Cuvintele „jubilare" şi „mulţu
mire" exprimă în realitaite mîhnirea şi indignarea f.aţă de 
atmosfera politkă din ţarră, devenită atît de insuportabilă 
pentru el, incit prefera să se întoarcă în capitala otomană, 
pe ,care n-o agrea cîtuşi de puţin, decît să rămînă .în 
jungLa poli:ti:că a •capitalei ·româneşti. Eria un refugiu? Em 
o dorinţă de a se izola în confortul locuinţei lui provizorii
de pe malurtle Bosforului? Nu. întoarcerea la Constanti
nopol era întoarcerea la datorie. Nu-;şi considera încheiată
misiunea sa ,acolo şi nu putea părăsi postul - unde ni
meni nu-l mai putea obliga să rămină, 'În afară de propria
lui conştiinţă - înainte de a închide ultimul dosar al
răfuielilor cu ,oamenii Fanarului ,ce continuau să-şi aţin
tească privirile rapace spre pămîntul ţării :româneşti.

Acest dosar era încă deschis. El ·cuprindea importanta 
problemă 'a mănăstiirrlor închinate, ,,o veche afacere la 
car.e ţin din inimă şi al cărei sfîrşit nădăjduiesc să am 
fericirea de a-l vedea îndeplinit - aşa cum doresc eu". 
Pentru asta se întorcea încă o dată la Constantinopol! 
„Ce să-ţi mai spun, am îmbătrînit şi m-am încovoiat, dar 
mă simt încă tînăr şi verde d:nd e vorba de chestiunea 
mănăstirilor", iîi scrta el în octombrie 1864 lui Iancu Alec
sandrri. 

Rezolvarea problemei mănăstirilor închinate a fost -
alături de Unire şi de împroprietărirea ţăranilor - a treia 
mare înfăptuire a regimului lui Cuza. Negri a avut şi în 
acest domeniu o contribuţie personală de primul a.rdin. 
„Această afacere ia mănăstirilor e cea mai grea din cîte 
am tratat aici. Uacă se va sfîrşi bine, precum sper, ţara 
noastră v.a cîştiga mult", îi •comunica el odată lui Cuza. 

Intr-adevăr, încă din primul moment al intrării lui în 
funcţiune ca ag,ent al Principatelor Unite la Constanti
nopol, Negri dezgroapă această problemă a că.rei rezolvarre 
se amîna mereu. Conferinţa de la Paris din 1858 prevedea, 
printr-un protocol speci,al, ca ea să fie rezo,lvată prin 
buna înţelegere între cele două părţi - statul român şi 
călugării greci - iar •în caz de neînţelegere să fie supusă 

16 241 

www.ziuaconstanta.ro



arbitrajului unei comisii neutre. Dar cum problema era 
ameninţată să „rămînă îngropată în dosarele ambasador.i
lor", Negri i-a propus domnitorului (la 10 octombrie 1859} 
ca în ,cadrul mi:siunii lui la Constantinopol să înceapă a 
se ocupa şi de această „afacere" ,a averilor mănăstireşti, 
în aşa fel înoît „ea să :nu ia altă turnură şi mai ales să 
fie tratată ,în Principate". 

Călugării ,greci, căutînd să evite intervenţia unei co
misii neutre, de ,teamă ,ca ea să nu fie în defavoarea lor, 
declarairă că 1sînt dispuşi să stea de vorbă cu partea ro
mânească, dar ca tratativele să aibă loc la Constantinopol, 
iar nu în Princiipate, spre :a fi mai sigmi de victorie. Ei se 
adresară în aicest scop ambasadorilor. Negri, însă, încurajat 
de atitudinea favorabilă a lui Novikov, :ambasadorul Ru
siei, şi ,sprijinit de ambasadorul francez, declară cu ferrrni
tate că nu este vorba „de o chestiune internaţională, ci de 
pămîntul nostru", şi în consecinţă propuse ca discuţiile să 
se desfăşoare „la faţa locului", în ţairă, acolo unde se aflau 
domeniile în litigiu şi unde s-iar putea căpăta informaţii 
şi documentări prompte. Dar Turcia, Anglia şi Austria 
erau de partea ,călugărilor greci. Reprezentantul României 
nu-şi pierdu totuşi -singele rece. La obiecţia ambasadoru
lui englez că guvernul român a încălcat protocolul de la 
Paris şi ,că Anglia nu poate fi de ,a;cord ,cu ,aceasta, Negri 
răspunse că „nu ar fi bine să intervină ambasadorii, căci 
în acest caz surescitaţia poporului ar putea să aducă ne
norociri". Guvernul otoman declară ,la rîndul lui că se va 
opune oricărui ,act „oare air fi in ,afara hotărîrilor trase 
de Conferinţa din Paris în ceea ce priveşte dezlegarea 
acestei daraveli". Negri porni imediat o energică acţiune 
pe plan diplomatic spre a combate poziţia guvernului 
otoman. ,,Am spus totdeauna 1l1a :toată lumea - îl informa 
pe Iancu Alecsandri, colegul său de la Paris - că nici
odată guvernul :nostru nu va consimţi ca această ,chestiune 
să fie hotărîtă de alţii decît de noi înşine şi nicăieri decît 
în ţao:-ă la noi... căci dacă sintem autonomi înlăuntrul 
ţării, aşa cum iau stipulat puterile ele însele, apoi ce este 
mai înlăuntrul ţării decît pămîntul ei .înseşi - a cărui 
cincime e pradă jafului cîtorva popi greci cu nepoţii şi 
nepoatele lor, de două veacuri, în timp -ce noi umblăm 
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prin noroaie pînă la genunchi prin oraşele no.astre, nu 
avem şosele etc., etc. ? " 1 

In realitate, Negri, ştiind bine -că patriarhiHe intere
sate nu vor accepta trimiterea unor delegaţi în Principate 
pentru a trata aici problema, convins, pe de altă parte, 
că întrunirea în jurul mesei rotunde nu ,se putea incheia 
decît cu invocări de noi pretexte ,avocăţeşti din partea 
călugărilor, nu făcea, de astă dată, decît ,să tergiverseze 
el însuşi lucrurile, spre a dştiga timp în vederea pregă
tiJrii unei lovituri ce urma să fie dată la momentul po
trivit. Simţind că oportunitatea loviturii premeditate se 
apropie, el îl ,îndemna .pe Cuza să se pregătească pentru 
secularizare. La 1 iunie 1863, îi scria domnitorului: ,,Tre
buie secularizate în toată puterea cuvîntului ,averile mă
năstirilor, tot a,şa precum au fast ele secularizate pretu
tindeni in Europa, unde enau adevărate proprietăţi ale 
bisericii şi nu o uzurpare şi o cîrciumăfrre oa la noi". 
Secularizări se făcuseră, într-adevăr, în vremea aceea, in 
multe state din Europa, în Rusia şi chiar în unele Jocuri 
din interiorul firuntariilo,r imperiului otoman. O măsură 
similară ,a guvernului român nu putea fi, deci, socotită ca 
ceva surprinzător. T:rebui•a numai ·oa acest guvern să aibă 
energila şi cutezanţa de a o pune iÎn aplicare. Cînd în 
fru:ntea guvernului de la Bucureşti fu .adus Kogălniceanu, 
chestiunea nu mai implica şovăiri. Numai :1a o săptămînă 
de Ja deschiderea noii legislaturi din decembrie 1863, Ko
gălniceanu pr,ezenta Adunării, în ziua de 11 decembrie, 
cu prilejul primei aniversări a proclamării Unirii defini
tive, legea pentru secu1arizarea averilor mănăstireşti. 

Patriarhul de 1a Constantinopol protestă cu vigoare 
î,mpotriva acestui ad, determini:nd guvernul otoman să-i 
notifice lui Cuza (la 13 ianuarie 1864) că Sublima Poartă 
,,consideră votul (Adunării române, n.n.) ca nul şi 111e
existent". Alături de Turcia era şi Anglia. 

1 B.A. Republicii Socialiste România, ms. 5748, p. 44-45 (In
privinţa evaluării exacte a suprafeţei domeniilor respective -
cam a noua parte din suprafaţa rurală a ţării - vezi : C. C. Giu
rescu, Suprafaţa moşiilor mănăstireşti secularizate la 1863, Studii, 

XII, 1959, nr. 3 şi Virgil Cândea : Secularizarea domeniilor închi

nate, în Lumea, nr. 28 (89) din 8 iulie 1965.) 
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Ca o ultimă încer,care de a Tăsturna deciz1a guvernu
lui lui Cuza, se hotărî întruni.!rea unei ,conferinţe a amba
sadorilor marilor puteri, •care se şi deschise la Constanti
nopol în ziua de 2 mai 1864, ·cu cîteva ceasuri înainte de 
a ajunge acolo vestea despre lovitura de stat de la Bucu
reşti. P,atriarhiile interesate î-şi legau de această •conferinţă 
cea din urmă speranţă a lor. Discuţiile durnră cîtewi luni. 
Se formulară iarăşi proteste, se foloseau tot felul de ter
tipuri, se irosteau tot felul de calomnii la adresa guver
nului român, în timp •Ce lucrările tărăgănau spre a se 
evita o hotărîr·e finală. Negri, întors repede de la Bucu
reşti, unde luase parte l,a pregătirea actului de la 2 mai, 
se afla în inima focului •concentric al forţelor adverse. A 
trebuit, -după cum singur mărturisea, ,,să alerg mai mult 
decît am alergat totdeauna de cînd sînt aici, la Constan
tinopol", ipentru ,apărarea acestei afaceri pe carre - îi 
scria la 17 septembrie 1864 1lui Cuza - ,,Măria Voastră a 
avut o dată mai mult dreptate s-o califice drept foarte 
aspră. Totuşi - adăuga el - eu continui să sper că o 
vom termina în folosul nostru, dar pentru asta tTe.buie 
să nu ne lăsăm de loc şi nici să ne pierdem răbdarea -
ambele lucruri fiind cu totul de resortul meu". 

Susţinută de ambasadorii Franţei şi Rusiei, România 
obţine un pr.im cîştig de cauză prin impunerea în plenul 
conferinţei a principiului că secularizarea nu mai poate 
fi intoarrsă din drrum, rămînînd oa patriarhiile exprropriate 
să accepte prio:nirea unei desipăgubiri de 150 OOO OOO piaştri 
turceşti (93 OOO OOO lei), sumă enormă pentru bugetul de 
atunci al ţării. Patriarhii respinseră şi ,această ofertă, 
spunind că „ei consideră ,propunerea de despăgubire ca 
cea de pe urmă insultă" ,şi •că „nu-şi pot .permite a se 
mulţumi :cu o despăgubiire". Totuşi, în cele din urmă se 
văzură siliţi să se supună hotărîrii •conferinţei, cerînd însă 
ca s-cima să fie sporită după ce o comisie inter.naţională 
constituită ad-hoc Via :fiace ev,aluarea pe baza documen
telor istorice şi a cercetărilor asupra averilor seculariz,ate. 
Era o diversiune de ultim moment, căci în Tealitate ei se 
eschivau de la a produce documentele invocate, conştienţi 
că acestea nu erau în fov01area lor. Cînd li se ceru să 
vină cu ele în faţa •comisiei, patriarhii pretextară că nu 
le mai posedă, deoarece, spuneau ei, ,,poliţia din Bucu-
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reşti a spairt lăzile mănăstirilor cu toporul, în 1863, şi a 
ridicat toate actele", ceea ce era o minciună sfruntată. 
Negri nu ezită să-i demaşte pe loc. El declară că „dacă 
reprezentanţii Locurilor Sfinte refuză ,pre2ientarea docu
mentelor, o fac numai fiindcă nu le pot înfăţişa". Tot
odată, el dă o fugă la Bucureşti, mobilizează toate forţele 
ministerului cultelor şi lin cîteva zile şi nopţi strînge un 
imens matertal documentar ,cu oare se întoarce 1a Con
stantinopol, unde, printr-o muncă încordată, împreună cu 
colabo11atorii de la legaţie, redactează şi tipăreşte acel vast 
Memoire avec pieces justificatives presente a la commis
sion internationale pour Ies· couvents dedies, pe care-l de
pune rn iunie 1865 pe masa ambasadorilor. ,,Acest me
moriu - îi scria la 7 iunie 1865 lui Iancu Alecsandri, 
căruia H trimi'tea un exemplar - a fost făcut într-o ase
menea grabă că :a trebuit să-l tipăresc la patru Upografii 
diferite, bucată cu bucată. Am lucrat ·1a el 16 zile, fără 
a ieşi o :singură clipă din camera mea şi am avut, după 
cum poţi să-ţi închipui, mari greutăţi să transpun în limba 
franceză toate ,aceste hîrţoage româneşti de care m-am 
depărrtat cît mai puţin mi-a fost -cu putinţă de textul ori
ginal". După elabocarea şi înaintarea acestui _memoriu, îi 
comunica apoi lui Cuza că „nu mai am nimic altceva să 
le prezint (ambasadorilor n.n.) pentru oa ,această intermi
nabilă afacere să intre, în sfî.rşit, în faza ultimă". 

Ambasadorii, in f.aţa masivului memoriu cuprinziînd o 
înt:veagă :arhivă relativă ila istoricul mănăstirilor în oauză, 
a 1averilor Ior şi ,a modului cum intraseră în stăpînirea 
egumenilor greci, s-au declar,at dezarmaţi şi l-au invitat 
pe Negri să le f.acă un rezumat şi să formuleze concluzii. 
El însă a -evitat să tragă concluzii, afirmînd că. ,,:afacerea 
e terminată şi nu mai are nevoie de ,aşa ,ceva". Ultima lui 
propunere era doar ca despăgubirea de 150 de milioane 
să fie l'edusă la 100 milioane, în timp ce sir Bullwer opina 
ca ea să fie ridicată la 200 milioane, iar ambasadorul 
Prusiei, Bismarck, pretindea ca „românii să-şi ungă 
cheile (de la tezaure) ca să se deschidă mai uşor". 

Despăgubirea, fixată şi rămasă în cele din urmă la 
150 de milioane, nu putea fi vărsată din vistieria tînăru
lui stat român, care trecea, şi aşa, prin marr-i dificultăţi 
financiare. Guvernul englez se oferi să acorde imediat 
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României u:n împrumut egal ,cu o treime din această sumă, 
urmînd ca restul să fie acoperit ·cu împrumuturi din 
Franţa, Germania şi Austria, ,în schimbul acaparării de 
pori ţii eco!rlomice în România. Negri ,a şi depus un aconto 
de 6 OOO OOO lei la o bancă otomană, întrucî.t călugării 
greci nu voiau să accepte nici acum această ofrandă. Ei 
spemu într-o conjunctură favorabilă, oînd ,ar putea să 
întoarcă lucruirHe înapoi, dar cum aşa ,ceva nu s-a mai 
întîmplat, pînă la urmă România ,n-a mai plătit nimic, 
iar toată chestiunea a fost considerată închisă pentru tot
deauna. 

Negri, atunci cînd cerea .reducerea despăgubirii, îşi 
dădea seama, desigur, de situaţia nouă ce se crea. Ţara 
scăpa de o aservire seculară faţă de imperiul otoman şi 
patriarihii1e ortodoxe, dair era ameninţată să ·oadă acum 
vicbmă unei alte aserviri: a bancherilor străini. Lungul 
şiT de înfăptuiri cărora le-a consacrat întreaga sa energie, 
se încheia pentru el aid cu o dublă dezamăgire : aceea 
de a fi martorul detronăirii lui Cuza, primul dom!nitor ,al 
României şi ,omul care intruchipa simbolul năzuinţelor de 
veacuri ale poporului, şi aceea de a vedea că toate stră
duinţele celor ce luptaseră pentru constituirea şi propă
şir.ea um.ui stat nou, ei'.au întunecate de alte perspective 
decît acelea dorite de ei. 

Această dublă tdsteţe avea ,să planeze - mărturisită 
sau nu, dar fără îndoială mereu prezentă - asupra ulti
milor zece :ani, de o semnificativă resemnare, ai vieţii lui 
Oostaohe N eg.ri. 
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Capitolul XII 

CONSECVENT CU EL !NSUŞI 

1 

La 3 noiembrie 1865, Baligot de Beyne, secretarul lui 
Cu:zJa, îi -scria lui Bordeanu, la Constantinopol : ,,Printre 
oamenii pe ,care Alteţa Sa ii onorează cu deplina sa în
credere ,şi pe care ar vrea să-i consulte, eu nu văd în 
tota•l decît trei sau patru persoane. DUipă spusele Prinţu
lui însuşi, aceştia sînt d-nii Negri, V. Alecsandri, prinţul 
Caintacuzino şi eu. Prinţul n-iare alţi confidenţi ai vede
rilor sale politice" 1

• Ce puteau face însă patru oameni, ei 
înşişi răzleţiţi în diverse ,colţUJri ale lumii, împotriva ca
marilei de la palat ,şi a r,eacţiunii ce urzea in umbră pla
nurile ei di1abolice? Domnitorul s-<a văzut nevoit să 
dezarmeze şi să-şi aştepte cu resemnare soarta. Dar ac
ţiunea conjuraţilor de la 11 februarie 1866, care punea 
capăt în chip fulgerător zbuciumatei domnii de .şapte ani 
şi o lună 1a lui Ale}Candru Ioan Cuza, a fost mai brutală 
decH ,şi-ar fi închipuit cineva. Ca într-un final de tr:agedie 
shakespearia:nă, conjuraţii, aleşi dintre oamenii din apro
pierea domnitorului, au pătruns în noaptea aceea de iJ:gnă 
pe coridoarrele pa1atului, păzit, afară, de soldaţii lui Cuza, 
l-au sculat pe acesta din somn, J�au ,pus să-şi semneze
abdicarea - ceea ce el a făcut fără opunere - şi întreaga
guvernare a fost schtmhată în decurs de oîteva ore, fără
să se audă o singură detunătuiră de puşcă şi fără să se
facă cea mai mică z,arvă. In dimineaţa zilei de 11 februa
!fie, ţara se trezi ,în faţa unui fapt împlinit. Atribuţiile 

1 B.A. Republicii Socialiste România, ms. 4862, f. 277.
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• 

domnitorrului fură prelulate de o locotenenţă domnească 
f orm•a tă idin trei perso,ane (Las·căr ·C·a targiu, ,conserrv.ator, 
Ni!cola1e Golescu, l·ib·eral, şi N. Haral,ambie, c,olonel î11. garda 
palatwui, re ·p:r,e.zentînd ,armata), fără ca 1umeni să ştie 
în ,c,lipeile ,acel,ea un,de ·se ·află şi ,ce 1s-:a •Întîm·p1at 1CU ,Cuza. 
El er·a expediat, in gr,a·bă şi .în mare ta·ină, peste ho1tare, 
de unde nu se v,a ·mai înto·arce niciodată... 

Locotenenţa ,domnească înBărcină imed.i.at cu .alcă·tuirea 
guvernului pe Ion Gh·ica. El î·şi :al·ese ·cola,boiratori dintre 
reprezentanţii ,celor două grupări, burghez1a ,,.:r,adicală'' şi 
boierimea ,conserv,ato•are, c,a un corolar al strădu·inţelo,r 
monstruo,asei coaliţii de .a .ajunge ila putere şi a răsturna, 
în sfîrşit, r.egi,mul politic instaurat de Cuza. Se trecea 
fără ,echivoc 1a instituirea statului burghezo-moşieresc. 

Prima grijă a guvernului a fost să 'trimită ·delegaţii 
în oapita1ele ewr.opene, şi în special 1a P.aris, spr.e -a vesti 
,, victoria'' şi .a cere numirtea unui prinţ ·străin în fun·c
ţiunea de d•omnito.r. Ceea ce se şi :intîm·plă peste trei luni, 
prin ,aducer,ea ,,fDauduloasă'' în ţară •a lui Oa1r6l de Hohen
zollern...1Sigmaring-en (o rudă .a xegelui Prusiei, rudă mai 
îndepărtată, după mamă, şi cu Napoleon al III-lea), şi 
prin 1p.recipitata lu.i i·nvestiJr.e ca ,domnitor. In schimbul in
stalării pe tron a ,acestui v1lăstar ,al dLnastiei prusac·e, r•e
pr,ezen tan ţii noului 1stat burghezo-moşieresc ,erau obligaţi 
să înfeudez,e ţara capitalu·lui străin, lucru pe 1oare-l fă-ceau 
de altfel într-un consens gener-al ·spr,e a-şi promov:a in
teresele lor de cl,asă� 

• 

• 

* 

Aflat încă în exer•ciţiul funcţiunii sal•e oficiJal.e de I.a 
Constantinopo1l, Negri n-a fost cîtuşi de puţin surprins de 
evenimentele din :fieb·�uarie. Il -cunoştea bine pe Cuz:a, 
urmărea îndeaproape toate zvîrcoli1rile ;reacţiunii şi văzuse 
lipsa tot mai viziibi·lă de energie !a şefului statului, aşa 
în,oît ,s,e ·aştep-ta 1a un d·eznodăm.înt ftatal. Insuşi giîndul de 
a interveni şi de la încer,c•a •să ri·dice moralul domnitorului, 
aşa -cum făcuse a·des·ea, i ·se părea 1acum de pTisos. Cuza 
ajunsese la oa·pătul rezistenţelor, nimi,c nu-1 mai putea 
remonta. 

" 
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D•etron•area domnitoru1lui ·aducea de la sine înlăturarea 
lui N egtri ,din funcţia sa. El nici nu ,mai ,aşteptă, 1de fapt, 
numir-ea ·înJlocuitorului (A·l. Golescu) şi ch1ar în m-omentt1l 
cînd află ,despre cele petrecute la Bucureşti se pr.egăti să

pără1s·ească, în :sfîrşit pentru totdeaun,a, C-onstantinopolul. 
Ca uhul ce Tămăsese pînă în ultima ,clipă -ală_turi de Cuza, 
n-ar fi fo·st ex·c1lus să i se ·rezerve soarta a·cestu1a, a•di-că 
să i se interzică şederea în ţară. Totuşi, aş.a ,ceva nu ·s-a 
întîmp1at. In schimb, părăsin·d po.stu1l de. la Co11:stantino
pol, Negri �:efuză în mod demonstrativ să mai ia vreun 
contact cu noul guver.n, retrăgîndu-se, modest şi fără 
vîlvă, iÎn casa de . ·1a T·g. Ocna, unde şi-a impus ,de bună 
voie •un :5el d·e exi,l intern ·pentru tot restul vieţii. Hotă
rîrea lui nestrămutată de a nu mai lua .parte la nici uin 
fel de ,activitate publ.ică in1dică, în ·primul rind, dez.apro
bar-ea profuncţă manifestată :fiaţă de noile stări de lucruri 
- ,dezaproba:r.e -eg,a.lă aproape ,cu ·O negare - şi ,abia în
al doilea rînd .re.actu,alizează vechea lui dorinţă de a se
remage p ·entru ,totd,eauna ·din viaţa politi·că . .Acum sosise,
în fi11.e, timpul să-şi real.izeze .a·ceastă dorinţă !

Cu to:ate acestea, Ne.gri lăsa în urm•a l·ui o ,activitate 
oe ·nu putea fi ,anul·ată ,dintr-o trăsătu•ră de condei, ·şi, în 
iur1eşul .p,asiunilo.r politice din ,acel moment, numel,e lui 
nu putea fi uit-at 1cu uşur.inţă. După detronarea lui C·uza, 
el era cel •dintîi dintr•e f,oştii demnitari ce puteau perso
nifica nătui,nţele şi realizări,le fostului J.,.egim, fiindcă le 
slujise şi ·le ,apăTas1e pî1nă t1a ultimul ceas, :astfel încît era 
fiiresc ·să devină tin ta .a tacuril-or surde .ale a:dversaril·or de 

, 

ieri. Di1mitrie Bolintineanu, el însuşi unul dintre oamenii 
rămaşi ·devotaţi .lui ·Cu2;a, îi .închina lui Negri, •În a·ceste 
împrejurări, ·o .poezie -de zece ·strofe, intitul:ată La Costache 
Negri, în care poetul, proslăvind ,personalitatea şi a,ctivi
tatea prietenului ,său, făcea •de f.apt elo1giul regimului di-

• 

nainte de 11 februarie, afirm·Îlndu-şi totod,ată •prop.ria lui 
de2iap1robar-e faţă de ol-ig;arhia burghezo-moşierească : 

• 

• 

O, Negri ! inamicii a tot ce dă mărire 

Şi viaţă României nu-ţi vor putea ierta 

Că ai luat o parte de lauri la Unire 

Prin insistenţa ta ! 
. 

• • • • • • • • • • • • • • • • 
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Nu, noaptea nu îşi lasă umbra ce ea apucă 

Decît cînd e respinsă de soarele ceresc. 

Ne trebuie lumină ca noaptea să se ducă! 

Cu cei ce o doresc ! 

In ,afară de faptul că poez1a aceasta ,exprimă persis
tenţa spiritului „cuzist" în vălmăşagul evenimentelO!I' ime
diat ulterioare lui 11 febrw:!,rie, ,arătînd în ,acel:aşi timp 
prestigiul de care se bucura Negri 'În rîndurile celor con
sideraţi ca făcînd parte din noua opoziţie, ea rămine, din 
nef.ericilre, o simplă înşiru�re de optimaţii lirice ,ale ll!IlOr 
oameni prea epuizaţi -ca să mai poată recurge la acţiuni 
concrete. 

Poate că de ,atei încolo viaţa lui Negri n-ar mai pre
zenta interes, decît pri:n ,conţinutul .ei biografic, de ordin 
strict personal, dacă numele său n-<ar fi continuat să 
circule destul de frecvent ÎIIl viaţia poli:tică a ţării, chiar 
şi după retriag,erea sa la Tg. Ocna, de unde „strălucea 
peste 6:ntreaga Românie", cum 1spunea Vasile Alecsandri. 
Nu mai tî.rziu decît la 10 iulie 1866, ·revista orădeană 
Familia, a lui Iosif Vulcan, făoînd un comentar asupra 
schimbărilor din România, ,publica în prima pagină por
tretul Jui Negri, ;însoţit de o pre2ienta:re extrem de elo
gioasă, ce se încheia astfel : ,,1n prezent, cu strămutarea 
rng.imului lui Cuza, C. Negri s-,a I1etras în via,ţa priv,ată. 
Să sperăm însă •că-l vom vedea cît de curînd iarăşi pe 
terenul de a-ctivitate. România are multe de împlinit, băr
baţii cu capacitate să-şi ocupe terenul pe care ,pot face 
servicii patriei şi naţiunii". 

Dar Neg.ri, •stabilit în „munţii lui", cum îi plăcea să 
spună, ,luase hotărîrea absolută de a nu ,colabora sub nici 
un motiv şi swb nici o formă cu noul r,egim. Făcea aceasta 
nu dmtr-un orgoliu mărunt de demnitar demis şi para
ponisit, ci dintr-o consecvenţă ,principială dusă pînă la 
ultima expresie. Adversa:r constant al ideii de a se in
staura în ţară o monwhie ereditară cu un prinţ străin 
- oricine ar fi fost şi de oriunde ar fi venit el - Negri
nu putea deroga de La acest principiu nici măcar după
ce evidenţa îi demonstra că fusese învins in această di
recţie. Afară de asta, el 6:şi legase numele de o perioadă
eroică a luptelor pentru progres social ,şi regenerare na-
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ţională, s·e ,confunda pînă la identitate cu regimul şi ,cu 
personalitatea 1lui CUZ1a, astfel ,încît seriozitatea caracte
rului nu-i .putea .îngădui să..Jşi renege vechile credinţe, 
prieteni ,şi 1conv·inigeri de dr.agul unoir aitri·buţii noi :ce i 
s-1ar fi oferit. 1Sînt, în plus, indicii să ,oredem ,că N,egri, 
conştient .de !lipsa ·de popularitate ia noului r,egim şi de 
aspiraţiile mas·elor ce-şi păstrau nealterată ·simpatia :fiaţă 
de fiostul d1omn·ito:r, nutr-ea în1că iluzia revenirii lui Cu:oa 
pe tron işi atU!Ilci el ,ar fi ·renunţat, -desigur, încă o ,dată 
l1a izolJarea ·sa spr·e 1a-l servi pe ·alesul ţării din ianua
rie 1859 1

•

2 

In ciud,a izolării ce şi-o impusese •şi cu toate că er,a 
privit ·ca u.n om ce nu-şi dezminţise .prin ni1mic .ataşa
mentul faţă de Cuza, socotit încă un pericol pentru re
gimul iactual, Negri, graţie personalităţii şi a !reputaţiei 
de ·oare .se 1bucuDa, a fost totuşi solicitat cu ·stă·ruinţă să 
reintr.e în vi1aţa politică. Toate încercările ,au ră1mas în:să 
fără ·efect. tnsuşi Oairol 1de Hohenzoll-ern, în dorinţa de

a-şi ·ap.ropia o·amenii ·r.egimult1i ·anterior, pentru •a slăbi
astfiel opoziţta şi .a-şi ,con-solida .situaţiia •proprie, ra căutat,
chiar de 1a .înc-eput, ·să-l ·cîşti,ge de partea ,sa şi pe Negri.
In prima lui călăto;rie întrepr.insă ,în 1866 ·prin Mo1dov-a,
cu sco·pul de a 1potoli spiritele, ·ce nu-i erau ·de ·loc favo
ra:bhle în a-ceastă ·parte ,a ţării, Carol s�a abă·tut în mod
spectal I.a Tg. Ocna, ·spre :a-l ,cunoaşte rşi 1a .sta dre vorbă 
cu Negri. 

. ---

Prinţul ,a fost primit cu .amabilitatea şi eti,cheta fu-mi-
liare unui om ,destu,l de :fireoat 1cu r-egulile protocolului, şi 
a fost ·găz·duit ,o noapte în •casa de pe malul Trotuşu·lui, 

1 Despre popularitatea lui Cuza, după detronare, găsim un in
diciu preţios şi în însemnările scriitorului rus Grigore Petroyici 

. 

Danielevski, care, în trecere prin România spre Budapesta, la 
11 iunie 1866, observa că la Galaţi ,,în vitrinele fotografilor lîngă 
portretul nefrumosului prinţ c;;arol de Hohenzollern s-au pus por
tretele lui Cuza şi al soţiei sale''.· Vezi : Anton Oprescu, Un călă

tor rus la noi în 1866, Revista istorică, XVIII, nr. 1-3, 1932. 
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d1ar totul is-a redus lia ·atît. Negri nu fă,cu nici ,cel mai mic

gest de -n,atu.ră :a da o cî·t ·de slabă speranţă intenţiilor 
oiaspetelui său. ,Carol, edificat sau nu .asupra ·c,airacterului 
integru :al interlocutorului său, fu în ori•c1e caz plăcut im
presionat ,de personalitatea lui Negri şi nu abandonă 
terenul. 

Peste c·îteva luni, Neg!I'i ,a fost des,em.nat, fără ştirea 
lui, senatoT· 1a ,colegiul II din partea oraşului Pi·atra 
Neamţ. Aducîndu-i-se la cunoştinţă faptul, el t�imite, la 
6 feb.ru•arie 1867, o s,orisoare lui Iorgu Ro·set-Roznovanu, 
prefect de P·iat:r.a, prin care mulţumeşte, 1din pură com
pl·ezenţă, pentru ,cinstea -ce i s-.a acordat, dar declarînd 
că ,,din pri·cina unoT împrejurări priV'ate, mă văd ·silit, cu 
mare păr,ere ,de Tău, a nu pute:a răspunde la încrederea 
ce a binevoit .a 1avea în mine ,a,cel onor.abil co1legiu'' 1

.

Lnce�cările d,e .a fi scos din izolare nu ·s-au oprit aici. 
L·a aleg,erile din 1869 a fost ,s,olicitat să-şi pună c.andi
datura ·la Ba-cău, dar el •.a u:-efu2iat din nou. Atunci, fără 
a i se m1ai c-ere avizul, .e trecut pe !lista oan,didaţilo� oria
şului Bucureşti, un·de este ales ,deputat. Invita:t în mod 
oficial să ia parte la ·şedinţele Camerei, Negri •se menţinu 
pe ,a·ceeaşi poziţie int1,yansigentă de ·a nu răspunde l,a -apel. 
Cev·a ·mai mult, el nici 111u a1dresă mă-car expli,c1aţi·a ,cuve
nită forului conducător ,al Came1„ei - 1semn că evita o 
,co1-- ,es·ponde11ţă oficială cu :a·cesta - ci îşi formulă refuzul 
printr-o s·criso.are iÎnmînată ·lui Alecsand1„i, care deveni 
astfel pu1rtătorul de cuv·înt .al poziţiei prietenului său. 
A•ceastă ·scrisoare, deşi 1adresa·tă 1 ui Alecsandri, er,a de
pa·rte de ,a 1ave1a tonul :fiami•liar 1al ,corespondenţei dintre 
ei, dimpotrivă ave.a un car,acter ·semi!oficial şi fusese în
tocmită anume sp�e a fi comunicată mai depaTte de poet, 
c,a răspuns 1a invitaţ1a ,de a lua loc în rîndurile depu
tatilor : 

' 

,,Domnu.l,e Alecsandri, - Dumitale îţi pun sarcina de 
a airăta domnu·lui preşedinte :al Consiliului ,că pe cît m...iam 
simţit î11.ail·t onor,at cu alegerea mea de deputat, în însăşi 
capitala ţării noastre, cu ,atît .rămîn şi întristat de a nu 
putea răspunde la ,a ei încredere, 1atît •de :fialnică pentru 
mine. - S-iar părea ,că rămîn .asemenea îndărăt şi ffn da-

1 Arhivele de Stat din Iaşi, ms. mapa Negri. 
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toriile mele, ca ale fiecărui către ţara ,întreagă, dar destul 
m-am zbuciumat şi eu în timpul trecut şi astăzi nu-mi
rămîne decît •a :!iace loc ·altora nu numai cu călduroasă
dorinţă pentru binele obştesc, dar mai tineri, mai cu
ştiinţă de lucrurile prezintelui şi mai cu bună sănătate
decî:t mine. C. Negri".

Scrisoarea, citită de Alecsandri în şedinţa Adunării 
deputaţilor de la 12 mai 1869, fu interpretată de oficia
litate nu ca un refuz, cum em de fapt, d oa o simplă 
exprnsie de „modestie". Opoziţia interveni însă prompt şi 
înfăţişă lucrurile în adevămta lor lumină. La 21 mai, 
ziarul Traian, puiblicînd sc:risoarea şi comentînd gestul lui 
Negri, scr1a: ,,Iacă pentru ce afirmăm încă o dată că, 
cu toate bolmoşirile de distinsă modestie ce guvernul vrea 
să pună în locul refuzului net al d-lui Negri, acest băribat 
nu va veni în Adunare. Solidar nu se va face, nici în 
•ruptul capUJl.ui, ,cu monstruozităţile de eare s-au făcut
culpabili guvernul ,cu docta sa companie. La bătrîneţe,
C. Negri nu se va :flace manta de vreme rea ... S-or face
alţii, ,el nu !"

ln cele de mai sus se făcea aluzie şi la Kogălniceanu 
care, deşi numit min�stru de Carol, devenise ţinta atacu
rilor pornit-e şi din stînga şi din dreapta. Dar el •înfrunta, 
cu energia temper.amentului său, fulgerele, injuriile şi 
ealomniile, atît ia.le presei liberiale dt şi ale celei conser
viatoare, fără să se 1ase intimidat. Şi deşi Negri, sentimen
talul speriat de înveninările politicianismului, îl căina în
tr-o scrisoaire către Alecsandri, dezaprobînd felul cum 
„fraţii noştri de peste Milcov" il tratează pe „vechiul 
nostru prieten", ia.cesta, în ceea ce-l privea, ştia să ·ripos
teze ,cu vigoare şi să-şi domine adv,ersarii prin ,curajul şi 
prin forya geniului său politic şi oratoric. 

Totuşi, Kogăilniceanu se simţea singur în mijlocul 
„doctei ·companii" guvernamentale. El -era conştient că 
rolul paradoxal ce şi-l asumase în „politica lui r.afirmtă", 
cum spunea Negri, eria prea mare faţă de posibilităţile 
unui singur om, fie el şi unul de :talia sa. De aceea, la 
sugestiile date de -şeful statului, încer.că să-şi întărească 
partida, făcînd apel '1,a ajutorul vechilor săi prieteni mol
doveni. Printre a.ceştia, Negri figuria în fruntea listei. 
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Kogă1niceanu nu şovăi să facă un demeTs şi, la în
ceputul lui 1869, ,îi trimisese lui Negri, în numele şefului 
guvernului, Dimitrie Sturza, următoarea teleg.r.aimă: ,,Dra
gul meu, nu vrei să pui umărul •alături de noi? Avem 
nevoie de un ministru al -lucrărilor publice. Ştiu că pe 
vremuri brnnşa ,aceasta îţi plăcea. Da·că .ai păstrat acest 
gust, există destule treburi pentru activitatea ta. Porturi, 
drumuri de fier, şosele naţionale şi judeţene. Iţi oferim 
tO!tul. Vino deci ,şi ine dă un sprijin. Dacă ai şti cît de 
fer1ciţi am fi să te iavem de coleg". 

La această propunere, Negri răspunse (8 februarie 1869) 
prtnfa:-o scrisoare amănunţită, ce .poate fi conside:riată ca 
o expunere de principii, atît în ceea ·ce priveşte atitudinea
sa fiaţă de moravurile poliltice actuale, dt şi a conştiinţei
despre aportul personal depus în diverse împrejurări ; ea
este în acelaşi timp o demascare, nu lipsită de o incisivă
ironie, a par1amenta:rismului burghez :

,,!iubite Oogă,lniceanu, iată ,ce ţi-am făgădui't a-ţi scrie: 
Sînt mîhnit şi speriat de zădăm.tcia r,ezultatelor parlamen
tarismului nostru : o necontenită pierdere de timp în lupte 
sterile, o perpetuă substituire ,a individualităţii în locul 
trebilor publice, o reciprocă 1înrverşuµare - într-un cu
v,înt, numai bătălie între partizi. Dumnezeu mai ştie în 
ce ţel ; dar spre marea dramă a ţării. Pe de altă parte, 
cu decuirgerea învederată din o aşa stare de iucrU!ri, văd 
asemenea pe toţi miniştrii cu puşca 1a ochi nemaiavînd 
a foce alta decît, ca-n faţa duşmanului, de a se apăra 
în -contra interpelărilor şi a discuţiunilor de tot felul, care, 
9 părţi din 10 nu produc alt beneficiu, decît exerciţiul 
unei :retor1ce .plină de flori neg.reşilt; dar î:n roade puţin 
producătoare. ( ... ) Aşadar, mă rezum şi zic ,că '.În situaţia 
de astăzi, unde mi se pare că patima domneşte asupra 
cuminţeniei, unul oa mine nu face doi bani la odrmu.iire. 

Afară de asta, am luptat de ,ajuns în cO!Iltra bătrînilocr
noştri, ,şi ,tu ,şi eu şi toţi amicii noştri de atunci, pî:nă oe 
i-am dat aiiară din privilegiile for, căci .aşa cere imperios
timpul nostru, am împins ·cu toţii pe nepreţuitul Grigore
Vodă ,la el:rberarea robilor, 1a uni.re şi la multe altele -
am văzut sub Cu:oa Vodă unirea făcută, marea gloată,
pînă atunci dezmoştenită, în sfîrşit împroprietări'tă, pochii
greci înapoiaţi de unde au venit, atîr.n:area noastră de turc
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un simplu cuvÎlnt deşert şi numai diplomatk, comwm, 
adkă dreptul fiecăruia de a se ocîTmui î:n casa sa, a-şez;ată. 
Şi cam 1a toate astea impingînd şi eu dt am putut, de 
asemenea irezultate mă aflu astăzi mulţumit; dar şi obosit. 

Şi apoi mai am o meteahnă. Cînd sînt ceva şi undeva, 
bine, rău, fac din capul meu. Aşa am făcut cu Ghica, aşa 
cu Cuz,a. Dar acum, în faţa mulţimii ce cu drept cuvînt 
trebuie să-ţi scruteze ,actele, nu mai poate fi aşa, nici să 
pretindă cineva o încreder,e ce nu i:artă legea. 

Pentru aceste cuvinte, iubite Cogălnicene, de dte ori 
m-aţi chemat acolo nu am venit ... " 1 

Cu toate că refuzul lui Negri de a primi .postul de
ministru ce i 'Se oferea -em limpede şi categoric, Kogălni
ceanu, presat de sus, ireînnoi propunerea. El telegrafie 
încă o dată la Tg. Ocna: ,,P,rimit scrisoarea, e o admi
rabilă piesă de literatură politică. Am dat-o prinţului să 
o ·citească. Scrisoarea ta l-a fermeoat in aşa măsură pil',in
bunul simţ şi stilul ei, că Alteţa Sa air dori şi mai mult
să te v;adă, măcar din timp în timp, la Bucureşti, în
preajma sa. - Ascultă, dragă prietene: nu virei să vii să
ne diai concursul cel puţin ,la Cameră? Omşul Galaţi te
cere cu aplauze. Te asigur că în noua Cameră vei întîlni
cunoştinţe :apropiate şi dra,gi, 'Între ,alţii sper că Vasile
Alecsandri, d:art;ă fiind gr:avitatea situaţiei, •se v,a hotărî să
părăsească pr,ovizoriu retragerea sa de la Mi:rceşti 2• Răs
punde-mi repede şi afirmativ, Kogă1nioeanu".

La 14 martie, Negri îşi întărea refuzul printr-o nouă 
scrisoare (în limba franceză) : 

„Iubite Cogălniceanu, ţi-am expHcat în precedenta 
mea scrisoare cele cîrt:eva motive capitale ce mă fac să 
stau cuminte la Oc111a. Dar cum văd prin cele ce îmi scrii 
acum iJar, -că ele nu te-,au ·convins de loc, nu ... mi irămîne 
decit să-ţi spun ,ceea ce urmează : lată zece ani la rînd 
de dnd sînt îin. afara trebilor active ale ţării, la care n�am 

1 G. G. Mironescu, O scrisoare a Lui Constantin Negri, Bucu

reşti, 1941. 
2 Alecsandri, la insistenţele lui Kogălniceanu, acceptă, în

tr-adevăr mandatul de deputat, dar numai de hatîrul prietenului 

său. Abia în 1872 el intră în relaţii cu palatul, ca poet. Pînă atunci 

îşi păstrează rezervele pe plan politic. 
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mai luat parte rnc1 în minister, nici în ,adunări. M-<am 
dezvăţat deci de meserie, c•a să spun adevărul adevărat! 
Şi ,apoi, lumea noastră şi-a văzut de drumul ei în această 
perioadă încît, da,că aş ieşi di.n bî.rlog, aş păţi ca omul din 
fabulă, oare, după patruzeci de 1,mi de somn, se pomeneşte 
cu desăvkşire stingher. Vechile mele !!'elaţii politice în
trerupte fiind, nu cunosc pe nimeni şi nici nu sînt cu
noscut de noua lume bătăioasă de astăzi. Ce-aş fi eu dar 
în vî1toarea p.arliamentelor noastre 1actuale, unde primul 
Demosten,e venit m-ar •s.1Jrivi cu limbuţia lui modernă nu 
mai mult dec.ît în cursul unei singure şedinţe? O vechi
tură neputincioasă. - Inţe1egiînd bine •asta, mă consacru, 
la apusul micii mele stele, lucrurilor mai potrivite cu si
tuaţia mea prezentă. Sînt consilier comunal şi epitrop la 
spitalul din miaa mea u:ribe - şi cu asta, mulţumit că 
pot aduce unele servicii. - Oeea ce-ţi spun aici, nu este 
nici exces de modestie pamponisită, nici trufaşă fanfaro
nadă - e pur şi simplu o aprecier,e a 'Vlremurilor şi a 
mea însumi pe care o socotesc justă, chi.iar de-ar fi să 
pară prea naivă -unor spirite mai tari ·ca al meu ... " 1 

Fără îndoială că toate aceste pagini sînt pline de 
adevăir. Negri, la vî:rsta de 57 de ani, se considera o „ve
chiitură neputincioasă" fuţă de oamenii noi int:riaţi în 
arena politică a ţării, şi recunoştea aceasta fără mîhnire, 
ba chiar cu un sarcasm foarte fin, nu lipsit de un pro
nunţat sentiment de •automulţumire pentru activitatea lui 
din trecut. Totuşi, .corespondenţa purtată cu Kogălniceanu 
în împrejurărHe acesitea nu exprimă întregul adevăr. Cele 
două scrisori, veritabile „piese de literatură politică", deşi 
atestă în mod -limpede atitudinea lui Negri faţă de oa
menii şi moravurile politice noi, ele nu spun totul. Prin 
faptul ,că emu ,a-dresate unui „oficial", unui membru al 
guvernului, autorul lor se :flerea ,să împărtăşească, chiar şi 
unui vechi prieten, toate gîndurile şi sentimentele lui din 
acel moment. Scrisorile sale ar fi putut cădea - aşa cum 
s-.a şi întîmp1at - şi sub 1alţi ochi decît ai aceluia căruia 
îi emu adresate şi, .oa atare, nu era prudent să depăşească 
o anumită limită pînă la care îi era îngăduită sinceritatea.

1 G. G. Mironescu, Contribuţiune ta biografia tui Constantin 

Negri, Bucureşti, 1939. 
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Costache Negri spre 

sfîrşitul vieţii sale 

Casa lui C. Negri din Tg. Ocna. (A fost distrusă 

în timpul primului război mondial). 
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În realitate. eil .re:fiuza colaborarea cu xegimul prinţului 
prusac, dar îşi învăluia refuzul într-o formulare subtilă 
ce mergea pînă la 1autoironizări, spre a face şi mai aspră 
critica a,runcată regimului. Pe de altă ,parte, Negri păstra 
încă speranţa ,că poate Cuza se va întoarce într-o zi în 
ţară, şi nu era cazul ca acum, dnd numele fostului dom
nitor eva pus la index, să-şi manifeste prea făţiş ideHe. 

3 

Că Negri nutrea astfel de speranţe în legătură cu 
AL I. Cuza, reiese din :fiaptul ,că 1a puţină vireme după 
corespondenţa cu Kogălniceanu, el făcu, în vara lui 1869, 
o călătorie în Austria, unde este probabil că a luat con
tact cu fostul domnitor din pribegie. Această călătorie a
fos,t întreprinsă sub pretextul unei ·chestiuni familiale.
„Am fost pînă Ila Salzburg - îi scri,a J osefinei după ce
s-a întors a,c,asă - unde am ,aşteptat pe :tînărul Mihai
Jora (un nepot, n.n.) pe care în sfîrşit l-,am adus în ţară,
după cum ştii. Am trebuit să foc călătoria asta pentru
a pune oapăt neliniştei ce-o producea sorei mele Oatinca
prelungi:rea şederii lui Mihai î,n străinătate". Dar în
aceeaşi ,scdsoare îi mai dădea Josefinei o explicaţie nu
lipsită de interes: ,,Ultima oară ,a :trebuit să vă părăsesc
în grabă, fiindcă domnul Baligot, care trebuia să-mi tri
meată pe Mihai, mă aştepta ·La Viena şi .îşi amînase dej:a
cu 10 zile plecarea lui 1a Paris".

P,lecase, ,aşadar, ,,în grabă" de lîngă fiica sa, unde se 
afla în vizită, la Iaşi, fără isă-i spună în prealiabil a•cesteia 
cu ce ,scop, şi ,se întîlnise în Austria ,cu Baligot, secretarul 
lui Cum. Nu se întîlnise însă, oare, şi cu însuşi Cuza? 
N-a discutat cu el, atunci, proiectul rev,enirii în ţară?
LuCll'Ul pare foarte probabil, mai ales că la puţine zile
după aceea, în Bucur.eşti circulau zvonuri neliniştitoarre.
Ion Ghica îi scria, impacientat, lui Dimitrie Sturza, exact
în perioada călătoriei lui Negri la Viena: ,,Se vorbeşte
despre apropiata întoarcere ,a ,lui Cuza, ,ba chiar au şi 
înoeipUJt să scrie despre asta : unele jurnale au pU!blicat 
telegrame din Viena anunţînd pleoairea lui Cuza pentru 
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nu ştiu ce loc şi intenţia de a apare în curînd în nu ştiu 
care punct al Moldovei de jos (aluzie, desigur, la Tg. 
Ocna, n.n.). Fapt e că cuziştii sînt mai bine instalaţi decît 
erau în 1865; ,să ne ferească Dumnezeu ... Eu unul mă 
aştept oa aoeşti oameni să ne fa.că festa ... Dacă prinţul 
Carol ar muri acum, Cuza ar fi chemat de îndată" 1

. în 
acelaşi timp, Hasdeu, un anticarlist înveterat, fiind .acuzat 
el însuşi 1a un moment dat că s-a dus 1a Viena spre a-l 
întîlni pe Cuza, scria în Columna lui Traian (la 30 martie 
1870) : ,,România se întoarce cu încetul la aspectul ei 
din 1865. Cine mai lipseşte încă? Va reveni şi acela! ... " 

A urmat ceea ce se ştie: Cuza a fost ,ales deputat, 
în 1870, în absenţa lui din ţară, două sate s-,au răsculai 
invodndu-i numele. Pe de altă parte, Baligot se dusese 
La Paris nu ,ca să se plimbe ! ... Toate acestea se petreceau 
tocmai în momentul dnd Carol, încolţit de mari dificul
tăţi politice, intenţiona să aibdioe. Evenimentele interna
ţionale au schimbat însă cursul lucrurilor. După pră·bu
şirea celui de-al doilea imperiu francez, ca urmare a răz
boiului franco-german, şi ridicarea Prusiei la rangul de 
principală putere militară şi diplomatică, Cuza a fost 
nevoit să facă, la Paris, o declaraţie oficială că .renunţă 
definitiv şi pentru totdeauna la tronul României. Carol 
îşi consoHda situaţia dinastică, prin eliminarea, cu aju
torul Prusiei, a pericolului prezentat de exilatul Cuza. 

Intre timp, încercările de ,a-l scoate pe Negri din 
bîirlogul său n-,au contenit. In va,ra lui 1869, Kogălniceanu 
îi oferise o misiune pe cît de modestă, pe atît de plăcută 
pentru fostul amator de călătorii: să facă parte din co
misiunea pentru delimitarea liniei de frontieră dintre 
Muntenia şi Austro-Ungaria. Negri a acceptat această 
sarcină mai întîi fiindcă era vorba de o chestiune de ordin 
naţional, şi în ,al doilea rînd fiindcă avea prilejul să cu
noască o parte a peisajului ţării pe care n-o vizitase nici
odată. Impreună cu ceilalţi doi membri ai •comisiunii, 
colonelul Pencovici şi Banaite Daniei, el a străbătut lanţul 
Carpaţilor Meridionali, de la Vîrciorova pînă în munţii 

1 V. Slăvescu, Corespondenţa lui Ion Ghica cu Dimitrie Sturza

(1860-1880), Acad. Rom. Mem. Secţ. Ist. Seria III, Tom. XXV 

(1943). 
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V:riancei, vizitînd foate localităţile şi monumentele istorice 
din această regiune, punînd aceeaşi pasiune şi abnegaţie 
în executarea misiunii ca ori de dte ori ,avusese de re
zolV1a:t o problemă ce angaja fiinţa ţării. La sfîrşitul lu
crării, după ·vreo trei luni de colindări, cei trei membri 
ai comisiunii ,au coborît în Braşov, vizitînd şcolile româ
neşti de acolo, unde Negri a adresat profesorilor şi ele
vilor cuvinte pline de „învăţăturile cele mai :&umoase" 1

• 

Aceasta 1a fost ultima misiune oficială a lui Negri, 
acceptată cu dra,gă inimă datorită obiectului ei, iar faptul 
că ,a îndeplinit-o, dovedeşte o dată mai mult că retr:agerea 
de la Tg. Ocna nu era cauzată de oboseala fizică, despre 
care pomenea mereu, ci de refuzul de a-şi relua ,activi
tatea pe p1a:n poli:tic ... 

N-a fost fosă şi ultima încercare de a fi smuls din
izo1area sa. Curînd după aceea, guvernul recurse la o altă 
stratagemă. In 1870, în urma unor verificări făcute de 
Curtea de Conturi, se „descoperi" că Negri mai ,avea de 
primit din partea statului 1 600 de galbeni (sumă consi
derabilă) ca rest din apuntamentele ce i se cuveneau de 
pe vremea cînd fusese agent diplomatic la Constantinopol. 
Benefictarul acestei neaşteptate generozităţi fu invttat la 
Bucureşti să-şi ridice banii. Dar Negri, înţelegînd că nu 
putea fi vorba decît de o încercare de a-l aduce în capi
tală, răspunse printr-un refuz pe cît de l1apidar, pe atît 
de usturător : ,,Ţara e împovărată de datorii; nu-i timpul 
de a o mai îngreuna cu daraveri de-ale mele. Renunţ!" 

De aici încolo, orice punte era ruptă. Negri nu mai fu 
niciodată solicitat, ·cu aUt mai mult cu cît, după eveni
mentele europene din 1870-71, primejdi,a unei răsturnări 
dinastice în România fusese înlăturată. Acum, ostraci
zarea ·simpatizanţilor fostului domnitor putea fi făcută pe 
faţă ; ei ,emu dezarmaţi şi cu adevărat neputincioşi. P:rimul 
oare a căzut victimă ,a fost Dimitrie Bolintineanu. In 1871, 
Negri fu ,cutremurat cind află, la Tg. Ocna, ,că poetul s-sa 
îmbolnăvit gmv şi că statul .refuZia să-i acorde cea mai 
elementară subvenţie pentru îngrijire. fată.-1, pentru prima 
da·tă, regretînd „de a fi neputincios părtaş la durerile 
prietenilor mei". Regretul se îmbina cu revolta. La 25 fe-

1 Arhiva Românească, IX, I, 1943, p. 194. 
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bru,arie 1871, îi scria lui Zane, prietenul comun: ,,Am citit 
cu adîncă mîhniciune ceea ,ce ,îmi scrii despre dumneata 
şi Bolintineanu - şi mai mult decît totdeauna rămîn în
ţepenit în trista mea convingere, ,cum că oamenii de treabă 
din biata ţia:ria noastră, nu numai că sînt înlăturaţi şi ne
socotiţi, dia apoi persecutaţi şi ,apăsaţi cu o seîrbo:asă per
severenţă". Şi cevia mai jos: ,,la la ·cazuri ca aceste nu
mai, ,cu tO!ată filozofia mea, mă .surprind dorindu-mi o 
soartă mai bună ! " Adică el, care ,er,a pentru ;renunţiarea 
fa măriri, de data asta „numai" ar fi vrut să aibă o si
twaţie corespunzătoare în stat spre :a-i ajuta pe cei căzuţi 
în nenorocire. 

In cazul lui Bolintineanu nu putu f,ace altceva decît 
să-l ajute cu hanii proprii. Cu prilejul sc-oaterii bibliotecii 
acestuia în vînz,are 1prin loterie, Negri cumpără biletul cu 
preţul cel mai mare, dar cînd fu înştiinţat de rezultatul 
loteriei şi chemat să ridice ·cărţile, el răspunse printr-o 
scrisoare către soţia -lui Zane că „nu pot să mă prilegesc 
de ,acel nenorocit mezat făcut în dauna nefericitului 
nostru pr1eten Bolintineanu, şi că biblioteca va urma să-i 
rămînă lui". Peste dteva luni, Bolintim.eanu murea 1a 
ospiciu, în 1872, în cea mai neagră mizerie. Era primul 
dintre cei rămaşi credincioşi idealurilo.r de la 1848 care 
cădea în aceste condiţii. Peste un an (1873), Cuza a'V,ea să 
moară şi el în exil, cu nostalgi:a ţării în suflet. In 1880, 
gener,a,lul Magheru mu;rea, de 1a·semenea, complet sărac, 
într-o cameră de l:a hotelul Dacia dim. Bucureşti. In 1885, 
Grigore Alex·andrescu reedita aidoma soarta lui Bolinti
neanu. Şi ,seria nu era decît la început ... I.ar toate acestea, 
în plină perioadă de „înzestra:re" a stîlpilor statului bur
ghezo-moşieresc, dintre oar,e unii erau ,chiar foşti prieteni 
intimi ai celor mai •sus pomeniţi, cu care luptaseră cot la 
cot în 1848 şi în 1859 ... 1 

* 

1 „Alaltăieri am fost în oraş ca să iau parte la licitaţia pă

mînturilor statului ; am cumpărat eu însumi o sfoară de pămînt 

(un petit morceau de terre) lîngă Larga-Ialomiţa, de circa 2 500 po

goane ; preţul e destul de convenabil şi sper că vînzarea se va 

confirma". (Ion Ghica lui D. Sturza, în 1869. Cf. V. Slăvescu, 

op. cit.) 

260 

www.ziuaconstanta.ro



Negri însuşi, după refuzurHe lui ,repetate de a lua 
contact ,cu noul regim, deveni obiectul a tort; felul de şi
cane, •cu urmări mai mult sau mai puţin grave pentru el, 
dair făcînd rparte. din 1a,ceeaşi linie de ostmcizare oficială. 
La 25 ilanuarie 1871, bunăoară, îi scria ginerelui ,său că, 
fără ,să se aştepte cîtuşi de puţin, a fost citait ila:răşi în 
:fiaţa Curţii de Apel din Focşa,ni într-un proces pe oare�l 
cîştigase mai înainte la aceeaşi Curte: ,,Am ajuns să cred 
că e o î,nscenare politică - dar răJbdar:e ! In momentul 
acesta mă pr,egătesc să înfrunt din nou şi pentru a şaptea 
oară - dacă ţin 'bine minte - în timp de 5 ,ani de zile, 
•conside11entele justiţiei. E destul de trist lucrul acesta -
nu numai din punctul de veder,e personal, dar ,în genera,l".

Acest „în geneml" ,exprimă to.tul. Negri era indiignat
de felul ,cum statul înţelegea ,să •se comporte - de irăs
plătiri nici ,nu mai putea fi vorba! - faţă de oamenii
cinstiţi ce aduseseră mai înainte servicii importante ţării.
Oazu-1 personal îl punea mai prejos de „general". Totuşi,
sîcîielile oficiale sfîrşiiră prin a-l irita şi .pe ,el, •omul cel
mai răbdător şi mai conciHa:nt cu p111tinţă.

Aki îşi .găseşte expli0aţia :hotărirea lui bruscă de a
retr,age din domeniul publtc ,colecţia de tablouri depuse
la pinacoteca din Laşi sprie a fi La î.ndemîrna publicului şi
a elevilor Şcoa,lei de BeHe-Arte din acel oraş. Era vorba
de o colecţie cupr.i,nzînd 39 tablouri strînse, după cum
am văzut, în rtirrnpul rtinereţii petrecută în Ltali:a. In 1861
depusese 1acea:stă ,colecţie Ja pirnacoteca din Iaşi, cu gîndul
de a o dona definitiv statului şi •a ,înzestra astfel patri
moniul iartistk 1al ţării •cu opere de o reală v1a1oare artis
tică. Dair statul din 1871, ca,re H lăsa pe Bolintineanu în 
mizerie, IIlU mai era acelaşi cu cel din 1861 ! N,egri - el
însuşi persecutat pe diverse ·căi - nu •înţelegea să mai
doneze comoam s;a iartisti,că unei ofici:alităţi compusă din
nişte oameni ce nu aveau 1altă grijă decît de a se îmbo
găţi pe socoteala ,statului. Ca ata:re, îl delegă pe ginerele
său, Ştefăniţă Sturza, să ridice tablourile din pinacotecă
şi să Le ţină în păstrare proprie. Er,a numai o intenţie a
lui Negri de ,a şkana J,a ,rî:ndul lui statul, căci, pînă la
mmă, •considerentele de ordin public şi patriotic vor în
vinge şi de data asta, însă după pertractări oar,e au durat
aproape •trei 1ani.
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Biogmfii din epoca burgheziei sau cei oare s-au ocupat 
de această chestiune 1 susţineau ,că Negri a luat hotărîrea 
de a ridica tablourile din pinacotecă -spre a le vinde, fiind 
constrîns de „greutăţi materiale" să facă iacest lucru. 
Afirmaţ1a nu corespunde însă adevărului. Mai întîi, or
goliul personal - că-ci avea orgoliu, deşi nu era dtuşi de 
puţin vanitos - 1--;ar fi împiedicat să facă asemenea gest, 
chiar dacă ar fi fost cu adevămt sărac. Apoi, el nu a fost 
niciodată 1atît de sărac, încît să se vadă oblig,at să valo
irifke ,pentru folosinţă proprie o colecţie pe care o hără
zise de la început domeniului public. Mobilul acestei ac
ţiuni era 1altul: de a demasca li'Psa de interes pentru artă 
şi cultură a statului ciocoilor şi moşierilor. A fost, de 
altfel, o răfu1ală -exempl,ară ·şi totodată cel din urmă con
tact al lui Negri cu ofidalitiatea vremii. Pe scurt, faptele 
s-au petrecut precum urmează:

Aviziat că proprietarul tablourilor şi-a pus în gînd să
le retriagă din muzeu, Gh. Panaiteanu, directorul pinaco
tecii din Laşi, se duce în girabă la Bucureşti spre a-l con
vinge pe ministrul Cultelor şi Instrucţiunii Publice, Tel1, 
să împiedice o asemenea hotărî.re, prnpu:nîndu-i să cum
pere colecţia pentru stat. Tel1 nu fu împotrivă, dar opină 
oa -luorările să fie mai î.ntîi evaluate, fireşte la un preţ 
cît mai redus, ţinînd seama de „starea financiară a ţării". 
Banaiteanu îi telegrafie din Bucureşti lui Negri, la 26 
septembrie 1871, rugîndu-1 să-i comunice grabnic preţul 
tablourilor depozitate la Iaşi, spre a stărui ca ele să fie 
cumpăriate. Negri, după cîteva zile de chibzuire, răspunde 
(3 octombrie) tot telegrafic că îl lasă pe el să preţuiască 
tablourile. P,anaiteanu, după o :nouă întrevedere -cu mi
nistrul, expedie peste două zile (5 octombrie) o altă te
legramă l1a Tg. Ocna: ,,Tablourile sînt nepr,eţuite. Sînt 
pus între ScylLa şi Caribda, între ciocan şi nicovală. Din 
respect către artă şi românism nu cutez a le preţui singur. 
Rog scoateţi-mă din angara şi decideţi singur preţul prin 
telegmmă". La 8 octombrie, Negri răspunde iar, tele
grafic : ,,Vă rog preţuiţi dvs. însuşi sau cu alţi artişti 

1 Vezi A. D. Atanasiu, Colecţia Costache Negri din Pinacoteca 

din Iaşi, în Arhiva Societăţii Ştiinţifice şi Literare·din Iaşi, 1907. 
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tablourile, ca unii ce sînteţi competenţi în asemenea 
afaceri". 

Panaiteanu se întoarce atunci la Iaşi, şi ,împreună cu 
G. Siller, profesor la Belle-Arte şi restaurator de tablouri,
întocmeşte catalogul celor 39 pînze, specificînd autorul,
titlul, dimensiunile şi preţul fiecăreia (cata1ogul cuprindea
nume ca Velasquez, Van Dyck, Veronese, Guido Reni,
Carlo Dolce, Salvatore Rosa etc. cele mai multe erau
atribuiri, precum şi copii după diverşi alţi artişti), eva
luate la suma totală de 114 150 lei.

Primind catalogu:J. astfel în:to:c.mit, Negri .îl studie şi-i 
trimite lui Panaiteanu, La 28 februarie 1872, o scrisoare, 
în ,care, după ce făcea ·UJ110le <0CJ1I1Sideraţiuini ,asupra valorii 
artistice ,a tablourilor, spunea : 

„Dar văzînd !lista de dinnensiU1I1i şi preţuri •ce mi-aţi 
trimes, scris deasupra -cifrelor : evaluare după starea ac
tuală a ţării, nu mai ,am nimic de zis, nici despre partea 
artistică ; iar despre preţuire ,apoi, absolut nimic. Ce mă 
cam supără este că mă despart de nişte vechi prieteni, 
pe care i-,am tot adunat unul cite unul de vreo 30 şi mai 
bine de ani. - !nsă să înlătur şi astă supărare prin o 
singură condiţie, dar nestrămutată: că tablourile să ră
mîie neclintite totdeauna în Iaşi - şi aceasta admisă, mai 
ciuntiţi preţuirea de Dvs. făcută, pe jumătate. Aş ciunti-o 
eu singur de tot, •căci nu este dorinţa care îmi lipseşte 
pentru ,a,ceasta. dar foc ce pot. - D-le Panaiteanu, acestea 
zise, vă mai spun una : că si!Ilgur cu Dvs. voi să am a 
face şi ,cu a�ţii cu nimene". 

Dar probabil că Panaiteanu, necunosdndu-1 îndeajuns 
de biYJ.e pe Negri, n-a dat destulă atenţie ultimului pa
.ragraif al scrisorii : ,,,că ,singur ,cu Dvs. voi ,să am a face 
şi cu alţii cu nimene". El, fericit că obţinuse încuviinţarea 
,pentru vînz.aTea tablouri1l:o,r, .şi Lncă �a ll'n preţ redus pe 
jumătate faţă de evaluare, înaintă numaidecît un raport 
ministrului, stăruind ca tablourile să fie achiziţionate de 
stat. Ministrul supuse, la 30 martie 1872, raportul lui 
P.anaiteanu consiliului de miniştri, cu aviz favo,r.abil pentru
aprobarea unui credit suplimentar de 57 075 Lei pentru
cumpărarea colecţiei, credit ce urma să fie votat de Adu
narea Deputaţilor.

263 

www.ziuaconstanta.ro



!mbătat de succes, Panaiteanu se grăbi să-i comunice
lui Negri !I"ezu}ta:tul demersurilor sale. Dar acesta, cînd 
văzu unde s-,a iajuns, nu consimţi sub nici o formă să se 
„voteze credite speci,a,le" pentru tablourile lui şi folosi 
prilejul •spre a da o Lecţie indirectă guvernului printr-o 
ultimă scrisoare, nu lipsită de insinuări La 1adresa celor 
de sus, trimisă, la 6 octombrie 1872, directorului pina
cotecii 

„După ,cum v..,a,m spus la Iaşi, cînd mi..,aţi -arătat oficia 
primită de 1a minister, în p.rivinva tablourilor mele, vă 
spun şi acum -că nu pot consimţi la ,prnpunerile zisei oficii. 
Eu ciredeam că sînt fonduri afectate anume pentru beHe
arte, depozitate şi înmulţite de mai mul't timp. Dar acum 
văzînd ·că aceste fonduri nu. sînt şi că au a ,se cere de 
la Cameră - apoi înainte de 1a fi .negustor de •tablouri, 
găsesc că statul ,are alte nevoi mult mai însemnate unde 
să-şi verse banii. Şi dar nu ,consimt l_a nimica dim. cele 
mie propuse, 1rezervîndu-mi a-mi lua tablourile 1a cea 
dintîi venire a mea 1a Laşi". 

In foţa acestei ameninţări, Panaiteanu, pus încă o 
dată „între ,ciocan şi nicov,ală", se adresă lui Kogălni
ceanu, rug,îndu-'l oa, în calitatea ·sa de prieten al lui Negri, 
să intervililă şi să 1aranj,eze în aşa fel lucrurile .încît „sus
ceptibilitatea" acestuia să fie menaj,ată. Kogălmceanu tri
mite imediat o scrisoare ministrului Instrucţiunii, averti
zîndu-1 că „această co'lecţie riscă să îmbogăţească alte ţări 
caire ştiu preţui mai bine decî't România ştiinţa şi arta" 
şi, v;orbindu-i de „caracterul susceptibil al lui Negri, care 
nu este întrecut decît prin generozitatea lui", ·cere să se 
evite formalităţile guv,ernamenta1e „ce ar pune în dis
cuţie persoana lui Negri, care n-ar primi o asemenea 
combinaţiune", propunînd să se aloce ,pinaco'tecii „o 
sumă" pentru achiziţionarea tablourilor. Scrisoarea poartă 
data de 15 octombrie 1872. 

Din 1872 pînă în 1874 au urmat tot f.elll!l de intervenţii 
din partea lui P,anaiteanu pe 1mgă guvern .pentru rezol
Vla.I'ea propunerii făcută de Kogălniceanu. Dar lucrurile 
tărăgănau. Abia la 28 mai 1874 Titu Maior,escu, noul mi
ni:stru ,al Instrucţiunii, îl anunţă pe Negri că a hotărît să-i 
plătească 40 OOO lei, ciuntind încă un ,sfert din suma ad
misă iniţial, i:nvooînd 1argumentul că fondul „de care dis-
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punem pentru achiziţionarea de opere de artă fiind nu 
se poate mai modest". !ncă un prilej pentru hîtrul Negri 
de ra-şi arunca săgeata în „doota companie" de la condu
cerea ţării. La 3 iunie răspunde de 1a Tg. Ocna printr-o 
scr.isaa,re în ,oare, după ,ce face un mic istoric ,al chestiunii, 
declară următoarele, pe ace1aşi ton incisiv: 

„Acum, Domnule Ministru, primind şi oficia D. V. sub 
nr. 4825, văd că ,prin ea îmi faceţi onoarea de a mă în
ştiinţra că ,alooaţi 40 OOO lei pentru opere de artă şi că zi
sele tablouri isînt ,acele pe oare aţi dori să se ieie şi să se 
păstrezie pentru Pinacoteca din laşi. Deci, consimţind la 
aceasta, nu mai am alta a zke, decît că dacă vă pare 
suma mare să o micşoraţi şi să o ,răspundeţi cum şi cînd 
veţi pofti şi putea". 

La 10 iulie 1874, tninistrul mulţumeşte pentru tablou
rile „oferite atît de generos" şi-i expedi,ază prin mandat 
poştal 40 OOO lei. 

De fa 114 OOO, s-a ajuns la 40 OOO de.lei. Guvernul se 
precupeţise fodeajuns ! Dacă ar fi fost vorba de altcineva, 
sumra ar fi fost, desigur, înzecită; Negri nu merita însă 
mai mult. Dar pe el nu banii îl interesau în toată această 
afacere. Er.a dispus, de ,1a început, ca suma oferită „să o 
ciuntească singur de tot, căci nu este dorinţa care îmi 
lipseşte pentru aceasta", iair 1a urmă se mulţumi să fie 
răsplăti:t ,,,cum şi ,oînd veţi pofti şi putea", ştiind că statul 
„avea unde să-şi verse banii" (afacerea Sţrusbeig era doar 
la începUJt !) - în schimb avea altă satisfacţie, de ordin 
moral: dăduse o lecţie marilor obnazuri de la cîrma ţării, 
şi cu asta se declrară mulţumit. Era unul din mijloacele 
lui de sfidare a acestui stat care „persecuta şi ,apăsa cu o 
scîrboasă perseverenţă" pe cei ce nu se solidarizau cu el. 
!n ,acelraşi timp, em ultimul său protest împotriva regi
mului 'În fruntea căruia se instalase „prinţul străin", faţă
de caire N eg.ri îşi manifestase 1totdeauna repulsia şi cu
care nu vota să .aibă nici o legătură. 1n respingerea acestei
idei ra „prinţului străin" a fost, pînă 1a moarte, consecv,ent
cu el însuşi.

Cît despre cele 39 opere de artă, ele se află şi ,astăzi 
acolo unde colecţionarul ,lor hotărîse din capul locului să 
rămînă: în galeria de artă a Palatului Cultural din Iaşi, 
oraşul său natal. 

18 - Costache Negri 
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Capitolul XIII 

GRĂDINARUL INTELEPT 
' 

După căderea lui Cuza, Negri a:-eintria, aşa,dar, în vraţa 
particulară. ,,Reintra'' e un fel de a spune, f,iindcă, de 
fapt, pînă atunci,. omu·l ,acesta nu 1av.usese o viaţă care 
să fie cu ad.evărat ia lui. A:proa-pe ·trei decenii din ,existenţa 
sa, anii oei mai f.rumoşi ai băribăţiei şi maturităţii, Neg.ri 
i-a consa,c1:at sl.ujiirii intereselor ţării şi 1ale· poporului,- •lă-
sînd totdeauna pe planul ,al doilea or1c.e bucurii şi satis
:fiacţii de ordin personal. Insăşi intenţta lui, ;reînnoită
mereu, de a ,,-în�epe să mă ocup puţin şi de �amilia mea,
de treburile mele, şi mai ,ales de ;sănătatea mea'', irămînea
o contin,uă starie d,e dezide�at. Abi,a după 1866 ,ac,eastă
fţe:rlbinte .dorinţă se reali�a, în sfîrşit. Retragerea la Tg.
Oc:q.a er-a nu :numai u1n ex-i·l politic voluntar, c-i şi o în
delung rîvnită ocazie de a se r,egăsi pe el însuşi, de a se
dedica îndeletntcirilor domesttce, oa simplu şi modest ce-
tăţean ,al unui rtîrguşor moldovene·sc. .:..

Tg. Ocna era pe atunci un vechi şi pitoresc orăşel -
Urbea Oc.na, cum spunea Negri - 1aşeZlat -la iintriariea în
munţi, pe malul 'Drotuşului, cu o poziţie geografică din
toate 1puncte1e de vedere favorizată. Pe aici trecea prin
cipalul ·drum comerctal :al Moldovei s·pre .Ardea·l - prin
pasul Gh.imeş-Ba1ainoa - pe aici 1se :scurg-eau ,chervanele 
cu mărfuri de la Bx,aşov şi din alte părţi, ,c,e ·se îndreptau 
spre Galaţi şi ·spre celela·lte or,aşe ·mold·oveneşti. Ocn,a era 
primul ·popas ·al negustorilor ·şi primul centru de s·chim
buri comerci,a1e. S:a-linele de •aici, c•unoscute din timpuri 
străvechi, 1aprovizion-au cu sare întreaga ţară şi produceau 

• 
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chiar oantităţi im.portante pentru export. Veni.turile oră
şelului e.r,au ,deci ;respecta·bile, Băile terapeuti•ce, •cu ins·1Ja-
1Jaţii ,adecv,ate, prop.ri·etăţi1e cli,materice 1a1le ·staţiunii, fru
museţile natumale ·ale .regiunii şi f,armecu·l specific al Io:.. 
c•alităţii plină de grădinţ şt -livezi 1atrăgeau n.umeroşi vi
zitatori, ·căror.a orăşelul căuta :să le ofere cît mai mult 
confort ,edilitar. O veche biserică, numită ,a Ră·du,cianu.lui, 
du1pă ·unul din portretele ·cti'torilor, clădit� 1a 1702 d� vel 
logofătul Radu ;Racoviţă, fostă mai .apoi ,m�năstiu:-e închi
nată, cu o curte .largă .înconjurată •di:n tr.ei p�rţi -cu zi-duri 
masive de cetate, iar cu partea ,de la mi.azăzi dîŢ1:d spre 
Trotu-şu,l 1ce curge pe lîngă o stîncă de grianit înaltă de 

.. 

aip:rioape 20 d.e ·metri, •era principalul edificiu - azi monu-
m1ent istoric . pe porţile căruta păşeau vizitatorii p-entru 
a 1pri vi d•e 1a umbria nucilor şi ,a merilor ,de soi vîl to.rile 
rîu·l,ui de -sub peretele de ,piatră ! . 

. 

Aic.i şe hotărîse Negri, -cu mulţi •ani în urmă, să se 
stabi·1ească definitiv pentru a gusta satisfacţiile vi-eţii par
ti,cu·lare, în mijlocul n.aturii pe G,are ,o iubea :aţît de mult. 
După lichidar�� !Mî1nj inei . şi vind.erea ,oaselo.r di·n G,a1a ţi, 
cumpărase u.n ,teren 1a Tg. OG;nia, unde îşi înterpeias� o 
gospodărie =pat�iairhailă, cu o liv-a,dă întinsă pe ma_lµl .drept 
al Tro·tuşului, fată în f.aţă cu· biser.i,ca Răducanu, înălţată 
pe celălalt ma·l. _fşi construi.se o ,casă cu ,etaj în stil sobru 
oriental, ,cu f•a'ţ7ade simple, dr-ep.te, ,acoperită ,c,u olane, îşi 
împrejmuise grădina; pr.in fundul căr��a (;!urgea rîul, ,cu 
un zid a1q de pta t;ră pr-evăzut, .1a in tr,ar•ea î1n cu,rte, •cu o 
poartă ·m,on:umentală ,d.e fier ,p_e care pătrundea·u ră·dva
nele şi ca1e.ştile oaspeţilor ,ce er.au totdeau,na aşteptaţi şi 
primiţi cu bu·curie. Negri er,a mînd,r,u d.e urbea lui, pe care 
o numise, .atunci cînd îşi fix,as·e ,ale.ger.ea ,asup.r,a ei, ,,la
der,niere etape des proleta.ires'' - ultima •etapă a prole
tarilor - fă,cînd aluzie, prin antiteză, .la cupi:ditatea mo-
şierilor şi politicienilor ·din. vremea şi ,din ,pT1eajmia •sa.

Atît d·oa·r ,că ,,proletarii''_ din Tg. Oana - în afară d,e 
muncitorii de la saline şi de ,angaj\aţii .d.e la stabilim·en
tele bialneare - erau a·cum nişte mici bu.rghezi de cea 
mai veri·tabilă speţă. Sau foşti moşieri scăpătaţi, sau bo-

• 

gătan.i în 1devenire, cu toate că ,aveau destule v-enituri, ei 
se· consi·dera.u ,,sărac.i'' în compa,raţie cu rudele sau cu-

• 

noscuţii lor, posesori de latifundii uri:aşe de-a lungul şi 
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de-a latul Moldovei. Aşa încît, în orăşe1ul acesta de 
munte 1nu puteau fi cultivate decît r,elaţiile soc1ale :spe
cifice micii burghezii. Cele cîtev,a :fiamilii ,,de v:ază'' e!iau, 
de altfel, bin1e instalate în af:a,ceril·e lor. Unii făceau p.arte 
din administraţia 1sa11inelor, ;alţii se ocupau cu tDansportu
rile, cei,lalţi îşi împărţiseră între ei sU1r.sele d-e cîştig : unul 
er,a proprietarul băilor, 1altul ·al hotelului, ,al ttr,eil,ea ,avea 
un -şir de prăvălii pe strada principală ş.a.m.d. Unii trăiau 
cu ,aminti.rea a ceea oe fuseseră cîndva, .alţii .nutreau as
pir,aţii de boi,erie, cei mai mulţi nu doreau decît să se 
îmbogăţească. 

În mij1locul lor, Negri s,e bucur.a de un renume şi o 
stimă aparte, constitu.ind un fel de bl,azon •al urbei, nu 
num,ai prin numele său, dar .şi prin înfăţişarea lui. ,,E .ra 
unul ,dintr•e bărbaţii •cei mai frumoşi ai ţării, ne s·pune 
despre el un co11cetăţean ,ca:re-1 cunoscu-se ,atu•nci îndea
proape. D.e o s,tatură de uriaş, 1av-ea corpul unui H·ercule 
şi un oap d,e o r·ară şi bărbătească :firumuseţă... Infăţişairea 
lui era im·punătoare, d,arr :te simţeai atr.as spre el .p.;rin 
impresiunea de blîndeţă ce-o făcea de l·a primul aspect'' 1

.

La Tg. Ocn·a, el ducea însă o vi,aţă de om r,etras în aa·drul 
,,f,amiliei'', adică aiJ.ături de surorile •lui, Cati11ca şi Zuln.ia, 
stabilite şi ele :aici cu familiile lor, ·avînd fiecare ·cite o 
casă plină de copii - nepoţii acestui ·celiba1Ja,r incoruptibil. 
Dintre 1t,oţi membrii ,,protipendad-e .i'' ocnene, Negri eDa 
de asemenea •singurul c,a,re nu avea :nici o altă proprietate 
în af,ară de casa şi livia,da de pe malul Trotuşul,ui. Cu toate 
aces·tea, nu se putea spune că eDa ·sărac cu ,adevărat. ,,Să
răci -a'' era un eufemism folosit cu precăde.re de cei c.e 
priveau ,lumea di11. vîirful piiDamidei soc1a1le unde îi .urcau 
setea şi ·lăcomia de averi. Negri personal nu se consider.a 
sărac şi în orice caz nu s�a plîns niciodată, nimănui, că 
situaţia sa materială i-ar crea cine ştie ce probleme de 
exis·tenţă. Trăia din e�onomiile ·proprii şi marele lui re
g.ret, în ultimii ani ai vieţii, era că nu mai ,avea posibili
tatea să-i ajute pe cei sărmani. 

Cu toate ·că ,,,societate.a'' locală era ,,strîn.să '', iar po
sibilităţile de agrementări fo1aNe limitate, fostul agent 
diplomatic făoea totuşi notă d.istonantă în mi·ca urbe prin 

1 Radu Rosetti, Am.intiri din, prinia tinereţe, Bucureşti, 1927. 
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sobrietatea şi modestia vieţii lui. Nu căuta niciodată să 
arate că ilusese cineva şi că încă ar mai putea să fie, dacă 
ar v,rea ; nu pomenea niciodată despre el ·şi faptele lui ; 
nu cunoştea nici vanitatea, nici mîndri-a. 1n schimb avea 
o ·mare experienţă a vieţii şi o împărtăşea celor din jurul
lui, uneori cu tîlc, dar totdeauna vorbind cu indulgenţă
despre oameni şi slăbiciunile J.or. Numai pe „roşi" (poli
ticienii liber:ali) nu putea să-i ierte cu nici un ,chip pentru
ipoorizi-a şi demagogia, oa şi pentr:u lăcomia ·şi arivis
mul lor.

Se apropia cu plăcere de cei mici şi umili şi nu şovăia 
să dea 1ecţii de democr.atism, o�i d'e crte ori se ivea pri
lejul, concetăţenilor cu fumuri de boierie, lovi;nd fără 
cruţ;are în trufia lor îngustă. In 1868, de pildă, i s-a oferit 
postul de primar 1al Ocnei, dar Negri ,a 1refuzat această 
cinste, recom:andînd un om de jos, pe cat'e el a acceptat 
să-l secondeze -ca :ajutor de primar. Intr-o zi, un cunoscut, 
întîlnindu-1 pe str:adă, la 6 dimineaţa, fu m:iirat că-l vede 
atît de devireme departe de casă: ,,Ce matinal eşti, dom
nule Negri! Unde te duci aşa de dimineaţă? - Apoi, 
mi-'a dat prima.irul o poruncă şi mă duc s-o îndeplinesc". 
Altădată, un boiernaş, Iorgu Meta:iGa, se duse 1a Negri să 
vadă viţa de vie cu mireasmă de ananas, iplantată prima 
dată de el la· noi -în ţară, şi după ce străbătură livada. 
gazda îi oferi vizitaton1lui un ,coş cu struguri din pro
ducţia proprie. Dar Meta::iGa nu catadicsi să ia personal 
darul primit, ci spuse că va trimite rîndaşul să i-l ducă 
la domiciliu. După plecarea lui, Negri, hîtru cum era în 
asemenea ocazii, luă coşul la hmţ, porni pe alt drum, bătu 
la poarta boierosului personaj, care nu ajunsese încă 
acasă, şi înmînă coşul unui servitor : ,,Dă acest paner cu 
poamă lui conu Iorgu, ,cu închinăciuni şi spune-i că i l...,a 
adus cuconu Costache Negri". Multe alte anecdote de 
felul ,acesta circulau pe seama lui Negri. Ele par de do
meniul legendei, totuşi foacvenţ;a lor în amintirile celor 
ce 1-'aru cunoscut personal ne îndeamnă să admitem că 
fieca,re e grefa tă pe un sîmbure de .adevăr. 

Avea o singură mare pasiune : grădtnăritul. Aceasta 
era de altfel o veche plăcere a sa, P.e oare o practicase, 
în clipele .libere, şi pe malul Bosforului, în timpul mi
siunii diplomatice. Din acea vreme seleota,se specii ,rare 
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de pomi, de viţă şi diferite soiuri de legume exotice, pe 
care le adusese în ţară şi acum le cultiva cu o ap'lioare 
de om devotat acestei ocupaţii. ,,Vial"a, în haine aLbe de 
pînză, 'largi, toamna -în haine <le şiac, ,ou o pălărie largă 
de paie sau de ;pîslă, ou dzme pînă 1a genunchi, cu gireb:ta, 
hîrleţul sau cuţitul în mînă, lucra în grădi!Ilă, îngrijindu-şi 
răsadurile şi pomii cu o dragoste aproape paternă", după 
cum şi-l amintea acelaşi -concetăţean 1

. Vedea Îlil pomii lui 
m;ai mult decît nişte plante, un fel de creaţii personale de 
care îşi leg;a o anumită mţiune de a :rămîne în rostul firii 
înconjurătoare. Odată, îi scria 1ui Alecsandri, retras şi 
el la Mire-eşti, unde se consacra operelor iliterair.e .: ,,Am 
plantat 37 noi pomi altoiţi. Tu te ocupi de madele inte
ligenţii, eu de mere, pere şi altele. fieoare cu partea. sa 
aici pe pămînt". 

Plăcerea acestei indeletniciri nu era egalată decît de 
mîndria de a culege şi 1a oferi şi altora roadele muhcii 
sale. Lăzi încăroate de fructe şi legume porneau deseOII'i 
spre Mirceşti, la prietenul său, spre J.aşi, La fiica lui, sau 
în alte părţi unde se aflau fiinţe dI1agi ,cărora voia să le 
:fiacă o bucurie.· Nu era 2:i festivă; în cadru..1 familiei sau 
în vilaţia prietenilor s�i, 1pe oar,e -să n-o onoreze 'CU un dar, 
oricî't de :t'nic, il.îngă care purtea ,şi o ofrandă cu1easă din 
li'v•ada lui. Da un :astfel de prilej, îi oferi Josefinei ,un 
Rabelais ilustrat de Dore - ,,după ce l�am căutat prin 
toate du1ăpurile şi cuferile îri -oare am cărţile(' - <frimi
ţîndu-i-1 J.a J.aşi, î.nsoţit de o outie cu verze <le Bruxeiles, 
dimpreună cu ,sfuturile culinare respective. Şi nu uita să-i 
aminte_ascâ destinatarei: ,,Să le mîncaţi cu o· poftă pe 
care nu o merită calitatea lor; dar fiindcă eu •sînt g.ră
dinarul", 

Legiat de palma de pămînt din ,oare făcuse o grădină 
după p1a,cul -său, nu mai- ,avea ,alte aspiraţii. Trăta în qcest 
colţ al inatwrii, mulţumit şi fericit, depa:r,-te de ag.itaţiile 
oamehllm şi de goana lor după titluri şi avuţii. Era în 
felul foi un înţelept. ,,In colţişorul JU.nde locuiesc, mulţumit 
îmi cu'ltiv,ez grădina, citesc autorl vechi, descilcesc hri
soave '\Techi rnold,9veneşti, din vreme în vreme, cînd pot, 

1 Radu Rosetti, op. cit.
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mă duc la Mirceşti, la V1asilică", îi scria el odată lui Ko
găl,niiceanu. 

Totuşi, firea lui generoasă nu-l putea lăsa indiferent 
faţă de soarta· celor din jur. Ajuta ou mţna 1argă pe cei 
nevoiaşi, iiar pentru ,ai săi, pentru nepoţii şi nepoatele lui 
arăta o solicitudine de-'a dreptul părintească. Făoea dese 
depl:asări fa Ga1l,aţi, la Focşani, 1a Tecuci, Ţigăneşti sau 
Nămoloasa, pentru a rezolv,a micile litigii isoate de o moş
teniJ'e, de o vîn:z;are sau de o dotă cuveni1tă ll!Iluia sau 
altuia dintre tinerii ce -se pregătea1U să treacă fieoore la 
rostul lui. Surori,le îl însărcinau pe el să se ocupe de toate 
aceste probleme succesoriale, şi Negri nu p11egeta să por
nească la drum, chiar dacă uneori se despărţea greu de 
micul lui eden. ,,Vara asta am -lipsit ,aproape două luni, 
şi mai totdeauna pentru ia:Baoerile ,altom. Faptul acesta 
mi�a dernnjat tare mult gospodăria şi .corespondenţa", îi 
mărturisea odată Josefinei, ca o .scuză că nu-i dăduse 
multă vreme !Ilici un semn de viaţă, dar şi ca o mărturie 
că lipsa lui pers0nală de aoasă dăuna bunului mers al 
grădinii. 

De cele mai multe oiri î.nsă-nu ieşea din Tg. Ocna luni 
de zile la rînd. Din Tg. Ocna, e un fel de a spune, căci, 
de fopt, locuinţa lui se afla dincolo de Trotuş, unde nu 
existau alte case pe atunci, şi adesea, cînd ,apele rîului 
vene.au mari, :fiamilia Negri răminea zi:1e şi săptămîni în
tregi izoliată de r-estul lumii. In sezonul ploilor, cînd r.îul 
se umfla şi rupea podurile de lemn, nu se mai -putea trece 
peste ape, în oraş, decît cu plute improvi:ziate, ceea ce 
presupunea dificultăţi enorme şi mari primejdii. ,,Sî:ntem 
închişi aici -oa într-o insulă, întocmai •oa Robinson", dădea 
de veste atunci Negri; şi dacă ar fi fost numai atît, încă 
n-ar fi fost IIlimic. Dar nărăvaşul ;rîu ,se revărsa peste
grădină, sfîrteca malul şi smulgea uneori „pomii· care se
frîng de roade" suh ochii grădinamJui ce privea cu ne
putincioasă dur.ere asemenea calamităţi. După epoci de
ploi, care ţineau în unele veri cîte două-trei săptămîni la
!rÎnd, ireapăr,eau şi zilele frumoase, cînd se reîncepea o
muncă de refa.cer•e istovitoare. Iarna, zăpada „care cade
în -puzderie" anula, de asemenea, orice punţi ,ou lumea 
dinafară. Negri era năpădit, ,în astfel de momente, de 
sentimentul apăsător ,al izolării. ,,In acest soi de Sah,ară 
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ip care trăim - uitînd lumea întreagă şi prin UJrmare 
uitaţi de toată lumea - e un eveniment cînd primesc 
vreo scrisoare, iar cînd ea vine de >la cei oare�mi sînt 
dragi, e o fericire", îi comunica Josefinei. -Şi altă dată: 
„Acum sîntem î:ntroieniţi. De zece zile postaşii nu mai 
vin. Abia azi a apă�ut unul, călare." 

Totuşi nu crîcnea niciodată. Aceste spectacole măreţe 
ale naturii avea,u farmecul lor, atunci c,înd nu erau în
soţite de nenorociri colective. O singură dată optimismul 
robust ial foi Negri păru a fi dominat de un accent de 
deznădejde: în iarna lui 1870, a războiului fa-anco--ger-

man. ln bî:rlogul său din munţii Moldovei, el nu putuse 
să rămînă nesimţitor 1la ceea •ce se petrecea undeva, foarte
departe. Le scria -celor de la Iaşi (14 decembrie 1870) : 
,,Cu toate că acest ,anotimp e în analogie ,cu vîrsta mea, 
vă mărturisesc că nu-mi place de loc. Aş vrea chiar să 
fi scăpat de el, ca astfel să mă găsesc ieşit din ,acest ne
fast 1870, an de doliu, de •sînge vărsat, de nenorociri ne-
numărate". Iar J.a începutul primăverii (7 martie 1871), 
făcînd biJ.anţul, constata: ,,Oricît ar fi firea mea {!.roită 
de ·a îndUJI1a totul voiniceşte, vă mărturisesc că iarpa asta 
m--!l dat gata", desigur nu numai din considerente per
sonale, dar mai ales impresionat de faptul că .ia�na aceasta 
fusese atît de cumplită, îndt părea „a forma, ca aceea 
din 1812, o a doua dată istorică". Şi nu se înşe1a: peste 
puţin avea să primească vestea capitulării Parisului. Re
simţea ca o dur.ere personală înfrîngerea Franţei, de 
care-l legau atîtea amintiri din tinereţe şi din viaţa di
plomatică de mai tî.rztu, dar mai ales î.nfrîngerea Franţei 
însemna ,pentru grădinarul de pe malul Trotuşului ,r,enun-

ţ,area la -ultimele speranţe ce mai pîlpîiau încă într-un 
colţ tainic •al ,sufletu-lui său ... 

Intr--adevăr, de aici încolo, -existenţa lui Negri pare 
a intra în zona iresemnării definitive. Mai ales după 
moartea lui Cu2Ja, intervenită 1a puţin. timp (1873), în 
lume se produse pentru 1el un gol şi mai mare. Foa.rte
repede avea să devină -ceea -ce prietenii îi spuneau încă 
din prima tinereţe, oa o alintare, _Şţ ceea ce acum era cu 
adevăr,ait - ,,moş Costache". 

Nu 1av-em indicaţii că Negri, pasionatul călătoriilor, ar
mai fi trecut vreodată, în ultimii şase ani ,ai vieţii, :fir.uri-
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tarii.le ţării. Cu excepţi,a intenţiei din 1875 de a face un 
voiaj la Cernăuţi sau la Braşov, pentru a-şi procura· o 
pereche de ochelari pe măsura nevoilor - deoarece ,;din
tr-o colecţie de şase pe:riechi frumoase· de oche1'ari pe oare 
mi .le-au adus prietenii de pe r1a Paxis, Viena şi Bucureşti, 
ca un nou Tantal, nu văd prin nici ·una" - nu mai găsim 
nici o altă indicaţie în co,respondenţa: lui în legătură cu 
asemenea proiecte. Orizonturile geografice s-au îngustat. 

De la Tg. Ocna se umea mai des l,a Mirceşti, la cel 
mai vechi şi mai constant prieten al său, poetul ; o dată 
pe an, 1a 4 mai, se ducea 1a Ruginoasa, unde ·se prosterna, 
cu prilejul ,oeremoniilor comemorative, în faţa mormîn:.. · 
tului lui Cuz.a - şi, din cînd în cînd, făcea şi ,,·acest ocol 
al pămîntului" pînă la Iaşi, unde.:1 chema, în special la 
sărbătorile de iarnă, fiica lui, .fosefina. Aici însă se de
pwa tot mai greu, cu toată dr·agostea ce-o avea pentru 
fiica, gi.ner,ele •Şi nepoţii ltii: ,,Nu-i nici buna dispoziţie 
care spui că-mi lipseşte, nici laşul ; nu astea sînt ioalizeie 
car.e mă fac să nu vin. Sî-rit oauze cu mult mai neînsem.:. 
nate decît sentinţele lui Dante: Imbătrînesc". 

Şi apoi, laşul îi a:-ăvăşea sufletul prin ami'ritirile ce-l 
năpădeau •de fiecare dată· cînd îl ,revedea, făcîndu�l în 
acelaşi timp să constate ··,că ·el, bătrînul, nu se mai .po
trivea cu lumea pe care o întîlnea acum acolo. Adesea; 
cînd străbătea uliţele o.raşului, avea sentimentul ,că peste· 
trecutul, atît de viu pentru el, ,se abătuse un sacrilegiu şi 
atunci se mulvumea să înregistreze, cu jovialltatea lui 
cairacteristică,· pr•eocupărHe lumii •acesteia noi. ,,Dar voi 
ce mai :fia,ceţi în fosta oapitală ?'lîi scria o'dată Joseîinei. 
Vă bucuraţi dej,a de acel personaj atît de· mult ariunţ)at ? 
Ştii, afişul acela il"OZ pe care ţi�am spus •că l-am văzut 1a 
colţul caselor Luca, lipit tocmai· pe peretele odăii în care 
m-am născut -,- ,,Neubou:rs · v•a sosi'';, In sfîrşit, a ,sosit?
Tu trebuie să ai cunoştinţă, căci atunci cînd · Alex-andru
cel Mare îşi. fă,cu intrarea în Babikm, nu em om· oare să
n-o ştie. Dar, mă :rog, dacă y-a venit. viu .şi nevătămat,
cine-i acela, ce f<!ce ,şi .Ia ce.'lucrt,iri, c.u n�putinţă se dedă
oare pentru a fi aştep�,t cu. o nerăbdare atît, de mult 
afişa tă ? Inghi te. săbii îndoi te, sare ) peste· :cele patru . tur
nuri ale Mitropoliei, sau ce altă? Să mă lămuriţi asupra
ace·stor mari evenimente". ,·• : ,·:. . '. 
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O plăcere neasemuită îi produceau vizite1e la Mir
ceşti - mai iaproape de Ocna - unde, împreună cu Alec
sandri depănau amîmdoi caierul bogat 1al amintirilor, ,,tă
bărînd asupra triecutului, ca doi bătrîni ce am văzut 
multe" şi „vorbind de vr,emea noastră", cum mărturisea 
el. Fiica poetUJlui a evocat, mai tîrziu, în dtevia imagini 
sugestive, momentele· .acestea de neuitat: ,,Ca printr-o 
ceaţă subţire mi-1amintesc un bătrîn frumos, înalt, cu 
umeri lairgi, cu un cap şi o bairbă a 1a Henri<! al IV-lea, 
cu care semăna puţin; !Ilobil, bun, blînd, poet în ceasu
rile sale ferici:te şi totdeauna filozof - ceea ce 1-a deter
minat pe prietenul lui să-l numească: al optulea înţelept 
al Greciei - venea uneori pe jos din fundul provinciei 
lui pînă la Mirceştii situaţi la un mare număr de kilo
metri... cu· un baston în mînă şi cu o b1a:nă uşoară pe el... 
In casa scundă, făcea impr,esia unui uriaş" 1

. Prezenţa 
acestui om ,animat de „simţăminte cu totul superioare", 
devenise •O obişnuinţă în casa de la Mirceşti, iar cînd nu 
era acolo „lipsa lui se simţea .adînc", îşi amintea aceeaşi. 

Dar, de la o vreme, poetul lipsea tot mai mult de la 
Mirceşti, chemat de treburi politice şi interese literare la 
Bucureşti, şi atunci Negri îi ducea dorul. Avea un cult 
al prieteniei şi absenţa lui Alecsandri, singurul ce-i ră
măsese apropiat sufleteşte, îi smulgea ,accente de o dis
cretă şi duioasă melancolie. La un început de an nou îi 
trimitea o scrisoare, admirabilă ,prin conţinutul atît de 
profunq omenesc şi prin frumuseţea ,ei demnă de o an
tologie epistolară, aşa ,cum sînt multe ai1te scrisori ale lui, 
în oare îi împărtăşea poetului : 

„Iiată�ne încă o dată în ajunul unui an nou. Că anul 
ce vine va fi bun sau va fi ,rău, îmi este aproape egal. 
Ce mă nelinişteşte însă e ,că 1anii se îngrămădesc în biata 
noast-ră spinare şi că noi tragem prea ipuţi:n foloiase din 
scurgerea lor. 

De necrezut ! Iată-ne doi ,bătrîni, eu şi tu, în ordine 
cronologică, nu unu.I în Brazilia şi ,altul în Kamciatka, ci 
amîndoi la cinci ,poşte depărtare, totuşi fă:ră să ne fi văzut 
de şase luni de zile, deşi ne rostogdlim cu mare iuţeală 
pe pîrtia genunii, a neantului! E o nerecunoştinţă faţă 

1 Marie G. Bogdan, Autrefois et aujourd'hui, Bucureşti, 1929.
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de trecut, un egoism faţă de prezent şi de viiitorul puţin 
ce ne-a mai rămas, şi-i regretabil 1că nu sîntem în stare 
să sporim· do2ia de amintiri frumoase. Iată ce gîndUJI'i îmi 
stîrneşte acest apropiat an nou, cu patronul tău în frunte. 

P.rovidenţa (folosim această vorbă mare ,ca să ne as
cundem în dosul ei nătîngiile), providenţa, zic, mă 'lipseşte 
de mijJoacele de locomoţie, căci cei doi din urmă cai şi 
veohi prieteni ,ai mei, suruJ. şi •roibul, m-,au părăsit şi ei. 
Ţintuit '1ooului, te aştept nu numai 1a 8 sau 10 grade de 
ger, dar şi toată vara, toată toamna. I.ar tu, cu cinci ad
mi;rabiJi bidivii alături, nu oatadicseşti să te desparţi de 
a:rmonii1e wagneriene, de marşul lui Tannhăuser şi de 
aJ.te tărăboaie de viitor pe care ţi le cîntă flaşneta ta 1• 

Trebuie oarie să-l pariafoazez pe Oaton, spunînd ca el acum 
două mii de ani: O, amiciţie, tu eşti o vorbă goală? 

Niu, desigur ; dar odată această antică îmboldire lan
sată, te socot convins şi dispus să vii să -mă vezi 1a în
toarcerea ta de la Bucureşti. Eu continui să ,te aştept', 2

• 

Vizitele prietenilor Ia Tg. Ocna se ră•reau totuşi, la fel 
cum· tot mai rare erau şi ieşiriLe ·lui Negri din bîrlogul 
său. Spre •sfirşitul vieţii, lipsit de mijloacele de deplasare 
(vînduse oaii, trăsura), se vedea silit să stea mai mult 
acasă şi numai irareori cînd prietenul de la Mir,ceşti, ori 
Elena Cuza, văduva de la Ruginoa•sa, trimiteau ,să-l ia, 
folosea prilejul· de a face cîte o scurtă plimbare pe me
leagurile moldoveneşti mai apropiate. Nu se mai ducea 
nici la fiioa de l,a Laşi, mulţumindu-se s-o vadă pe Jo
sefina şi copiii ei numai :atunci cînd ei veneau să-şi pe
treacă vam la Tg. Ocna. Cît despre alţii, legăturile erau 
aproape rupte cu totul. Cîtev,a 1uni înainte de a muri, îi 
mărturisea Josefinei : ,,!mi scrii că toată lumea întreabă 
de mine. La oridt de mic număr aş ireduce pe ,această 
toată lumea, tot mă miră lucrul acesta şi încă mult. Prin 
viaţa mea retrasă în munţii mei :am rupt-o cu toată 11:1.mea 
de ,oare îmi vorbeşti, şi e foarte dr·ept ca şi ea să uzeze 
de legea talionului şi să mă gonească la rîndul ei din 

1 Alecsandri ţşi cumpărase de curînd un_ gramofon şi se 

desfăta, la Mirceşti, GU muzica lui Wagner, ce con_stituia marea 

noutate artistică a vremii. 
2 Marie G. Bogdan, op. cit. 
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amintire. Totuşi, îi sînt recunoscător". Pînă şi corespon
denţa - în care îşi găsise şi în care trebuie să-i recu
noaştem, încă o dată, o remaroabilă vocaţie literară -
şi-o făcea din ce în ce mai greu. ,,Simt că ,am îmbătrînit, 
îi scria cu alt ,prilej Josefirn�i, ,şi, lăsînd la o parte orice 
modestie, nu seamăn de fel ·cu domnul Arouet de Voltair-e, 
care la vîrsta de 80 de ani se ocupa zilnic patru ceasuTi 
cu corespondenţa". 

Dar, în pofida sentimentului de senectute ce-l năpădea 
an de an, Negri se simţea încă în puteri, giata oricînd 
să-şi reverse forţele în ocupaţii.le din jurul grădinii, făTă 
a se gîndi să ,ariunce uneltele la pod. ,,Destgux că eu nu 
mă dau inv1ns iaşa de uşor ,oa alţii, dar ... " Acest „dar" 
nu-l speria cîtuşi de puţin. Era numai o aluzie la inter
venţiile grijulii ale surorii lui Catinca, ce încerca să-l 
dezbare de „groaza lui de doctorii". Din această pricină, 
avea dese discuţii cu, dînsa. ,,Ea zice că trebuie să laşi să 
trăiască şi farmaciştii, .eu z_ic ,că trebuie să laşi curs liber 
mamei naturii". 

De altfel, Negri n-a fost niciodată ,bolnav, în înţelesul 
obişnuit al cuvîntului - exce.pţţe făcî:nd de ;reumatismul 
său cronic - şi ,robusteţea sa. fizică îl făcea să se dispen
seze cu uşurinţă de ajutorul preparatelor medicinale. In 
ultima scrisoare către .Josefina (27 iulie 1876) îi scria 
acesteia : ,,Mă scald în Trotuş - Tortuosus, cum îi spune 
învăţatul Laurian - � patriarhal, puţin costisitor şi mai 
ales .l,a îndemînă, -căci, după cum ştii, acest Trotuş îl am 
aproape în grădina mea". Ceea ce înseamnă că-şi păstra 
încă vigoarea trupească •chiar la cei 64 de ani pe care 
îi atinsese, chiar în ciuda faptului că, aşa cum singur 
spunea, ,,·constituţia mea de fier pe oare mi-o pi�muiau 
toţi prietenii e acum mai degrabă o triadiţie •a tr,ecutului". 

Încrezîndu-se însă prea mult în ea, ,,mama natură" 
sfîrşi prin a-i juca :renghi,ul. Nici boala, nici bătrîneţea, 
ci o imprudenţă fatală tăie dintr-o dată firul acestei 
existenţe. 

In ziua de 8 septembrie 1876 plecă de acasă dis-de
dimineaţă, perfect sănătos. Se duse, cu -căruţa unui vecin 
de-al său, la Rădeana, o comună din apropierea Tg. Ocnei, 
unde se ţinea tradiţionalul bîlci de vară •al regiunii. Ve
neau acolo negustori să-şi desfacă mărfurile, ţărani cu 
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carele să-şi vîndă fie o vită, fie un alt produs al gospo
dăriei proprii, precum şi mulţi vizitatori atraşi de pito
rescul bîlciurilor improvi;;,ate sub cerul liber. Negri umbla 
prin tirg, stătea de vorbă cu oamenii, le admira produ
sele, îi întreba despre bucuriile şi necazurile lor. Uneori, 
e drept, trimitea şi el cîte o căruţă cu roade culese din 
grădi:na sia, dar asta mai mult din plăcerea de a fi pre
zent în tîrg, decît de a face neapărat un negoţ. 

In tîrg, se întî,lni cu un prieten din Rădeana, Mano
lachi Donici, care-l invită la masă, la prînz. Fusese o zi fru
moasă de· vară, călduroasă şi foarte senină. După-amiază, 
însă, cerul se -acoperi deodată de nori groşi de ploaie, 
aduşi de zăpuşeala de peste zi. Se prevedea iscarea unei 
furtuni iminente. Negri se pregăti de plecare spre Tg. 
Ocna, împreună cu vecinul său. Inainte de înhămarea 
cailor, el mai dădu o raită prin tirgul aproape spart, 
pentru a căuta un ţăran pe care-l văzuse în cursul dimi

neţii şi oare i se plînsese că o duce tare greu, venit aid

cu o cotigă de mere spre a stringe cîţiva bănişori oa să-şi 
aline nevoile de acasă. Cît stătuse la masă la Donici, 
Negri nu se gîndise dedt la omul a-cela necăjit, a cărui 
stare îl înduioşase nespus de mult. Ţăranul se ,afla încă 
în tîrg, şi mai necăjit, alături de merele sale nevîndute. 
Neg,ri i le cumpără pe toate şi le încărcă în căruţa ve
cinului său, spre marea fericire a precupeţului în straie 
săteşti. Toate ,acestea se petrecură în decurs de vreUJn ceas. 

Pe drumul spre Tg. Ocna, îi apucă vijelia. Se stîrni 
un vînt rece de gheaţă, care ,aduse după sine ploaia. Negri 
era îmbrăcat -subţire, dar nu se sinchisi de brusca schim
bare de temperatură, ştiindu-se rezistent în asemenea 
împrejurări. De data asta însă, curajul i-a fost fatal. A 
doua zi se declară pneumonia. Ea părea necruţătoa,re şi 
progresă văzînd cu ochii. Neg.r.i căzu la pat. Peste două 
săptămîni, la 28 septembrie 1876, inima lui încetă să 
mai bată. 

Vestea morţii sale neaşteptate se răspîndi cu iuţeală 
în toată Moldova, tr-ecu şi mai departe, ajunse pînă la 
Bucureşti. In ziua înmormîntării, orăşelul de pe malul 
Trotuşului era plin de vechi prieteni ce veniseră să-i aducă 
ultimul salut şi de o mulţime de ţărani, îmbrăcaţi în haine 
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de sărbătoare, care alergaseră să-l vadă, pentru ultima 
oară, pe „protectwul" lor. 

Inmormîntarea - aşa cum a descris-o, cîteva zile 
după aceea poetul George Sion (în Curierul din 2 octom
brie 1876) - a fost o apoteoză. Din curtea casei de pe 
malul drept •al Trotuşului, pînă în curtea bisericii Rădu
canJU, drumul, aşternut cu flori, er,a străjuit de două şiruri 
de ţărani ,cu capetele descoperite, printre care a trecut, 
sub un soalI'e dulce de început de toamnă, carul mortuar, 
urmat de foca decedatului, de surorile lui, de poetuJ. Va
sile Alecsandri, de prefectul judeţului, de primarul Ocnei 
şi alţi pcr-imari, de el1evii şcolilor din oraş şi o ·mare mul
ţime de concetăţeni. Venise şi un rep11e:oentant al guver
nului, Manolachi Gostache şi chiar un trimis al ,regelui, 
colonelul Greceanu. 

N eg.ri . a fost îngropat în curtea bisericii Răduca:nu, 
lîngă pe:r,etele de miazăzi al al.farului. Era singurul mor
mînt din curtea istoricului lăcaş, unde marele băirbat avea 
să-şi doarmă somnul de veci, aidoma ,ctitorilor din ve
chime 1

. 

La cîţivia paşi de stela funerară, deasupra uşii de 1a 
intrarea în biserică, deschisă şi ea tot în peretele ·de 
miazăzi, ·sub teXJtul pisaniei, soris cu litere ,cirilice, se află 
două versuri foa'nţuzeşti, reproduse par,că dintr-o piesă 
volta:1ria:nă, săpate 1acolo de o mînă necunoscută : 

Apres avoir 'regle les fortunes publiques, 

J'ai donne des leţ;ons aux plus grands politiques 2
• 

Misterioasă inscripţie, 1rătăcită ipdntre .arhaicele pisanii 
de pe frontispiciile bisericilor şi mănăstirilor moldove
neşti ! De <Cine a fost scrisă ? Cînd şi cu ce prilej ? Nu se 
ştie ! Ea ,constituie însă cel mai desăvîrşit epitaf ;pentru 
viaţa şi faptele lui Costache Negri. 

1 Mai tirziu, alături de el, au fost îngropate şi cele două su

rori de care nu se despărţise toată viaţa : Catinca Negre (1810-

1903) şi Zulnia Sturza, născută Negre (1823-1901). 
2 După ce am orînduit treburile obşteşti / Am dat lecţii celor 

mai mari dregători politici. 
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Chiar în ziua înmormîntării, Eminescu îi consacra un 
emoţionant nearolog în Curierul de Iaşi (1 octombrie 
1876), în oare scria printre 1altele: 

,,Soarele frumos de toamnă a luminat ducerea la mor
mînt a rămăşiţelor unu:iia din cei mai mari, mai iubiţi fii 
ai poporului rnmânesc. Poet şi prosaist eminent, patrio,t 
bun, inimă dreaptă şi fără patimă şi cel mai distins diplo
mat al ţărHor româneşti, Constantin Negri ·trăia retras în 
tîrguşorul Ocnei în reamintirea unei vieţi bogate, închi
nată întreagă acestui popor, •acestei ţări. Dar se vede că 
o dată cu toamna .anului acestuia a fost scris să vie şi
toamna acestei vieţi iubite, căci acelaşi soare a înconjurat
cu razele sale fruntea înmărmurită a lui Negri în mor
mîntul său, deschis să-l primească ... "

La 6 octombrie 1876, Curierul de Iaşi publica apoi 
următorul text, ca răspuns la o telegr�mă de •condoleanţe 
trimisă de studenţimea ieşeană :fiamiliei lui Neg,ri: 

„Insărc�nat de familia Neg.ri a mulţumi din p,arte-i 
studenţilor Universităţii pentru omagiul duios ce i-au 
inspirat mo.a.Iitea celui mai mare dintre români prin vir
tuţile sale şi rprin mărimea sufletului său - simţesc îm
preună cu familia răposatului o vie şi legitimă speirare în 
viitorul junimei române, care V'a şti a lua model pe Negri. 
Alecsandri". 

Doi mari poeţi - dintre ca.re unul şi ,cel mai bun prie
ten al său - se întÎ'lineau în simţăminte şi aduceau astfel 
prinosul lor de slavă aceluia ce fusese Costache Negri. 
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,,PRESIMŢIRILE ,VIITORULUI POSTUM" 

Situar,ea acestui om în perspectiv,a timpului devine 
singulară şi 1apro,ape paradoxală. 

Permanent· prez-ent în iureşul evenimentelor de la mij
locul veacului trecut, cînd şi-a închinat cu o rară abne
gaţie toate rputeri'le pentru făurirea unei patrii unite şi 
independente, el şi-a păstrat în istorie un loc modest, în 
umbra contempo:rianilor săi, în rîndul -cărora, în viaţă 
fiind, se bucur,a de prestigiul unui caracter de o rnră şi 
nedezminţită frumuseţe morală. Figură de· primul rang 
între cei mai de seamă bărbaţi 1ai timpului său, el dăinuie 
în conştiinţa posterităţii ,ca un nume oarecare, fără aureolă, 
amintit totdeauna în treacăt,· alături de numele iluştrilor 
săi prieteni şi tov,arăşi de idei. Şi totuşi, fără să fi avut 
înflăcărall'ea de revoluţionar a lui Bălcescu, a jucat un 
rol de f,runte în revoluţia burghezo-democrată de la 1848 ; 
fără să fi posedat temperamentul şi energ1a vulcanică a 
lui Kogălniceanu, a inspirat, a susţinut şi uneori a condus 
principalele acte de însemnătate istorică ale vremii sale ; 
fără să fi fost înzestrat cu talentul poetic al lui Alec
sandri, s�a bucurat de prietenia şi aprecierea literară a 
acestuia şi a contribuit, alături de el şi de ceila!lţi, la pro
păşirea literaturii noastre moderne ; în sfîrşit, fără să fi 
avut şansa lui Cuza de a obţine titlul de domnitor al 
Principatelor Unite, a depus eforturi neprecupeţite pentru 
înfăptuirea Unirii, de care şi-a legat pentru totdeauna 
numele. 
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Locul modest oe i-a fost reZJervat în analele istoriei nu 
se datoreşte însă numai disareţiei lui obstinate sau do
rinţei neabătute de a evita orice zarvă în jurul persoanei 
sale, ci el arie şi o altă explioaţie mai gravă şi mai amară. 
Credincios pînă în ultima .chpă principiilor sale de eman
cipare politică şi socială a maselor, .refuzînd, mai ales, 
cu îndîrjire, să dea sprijinul sau aprobarea sa statului 
burghezo-moşieresc în frunte ou un rege impus dinafară 
şi străin de ,aspiraţiile poporului româ.n, el n-a fost cruţat 
nki după moarte pentru intrasigenţJa ,arătată in această 
direcţie, ,oa şi pentru unele ,atitudini osti1e ce nu-i puteau 
fi iertate. (In cursul ceroetărHor noastre, am înregistrat 
unele mărtUJTii omle, triansmiise nouă de descendenţi ai 
celor ce 1-.au cunoscut pe Negri, atestînd că în casa lui de 
la Tg. Oe.na s-ar fi sitrigat la un moment dat,. prin 1870 : 
„T,răiască Republica!" E11a tocmai ,în perioada dnd un 
cur,ent .republican. se af:iJrmase cu virulenţă în ţară.) 

Toate acestea au făcut ca după moartea lui Negri, con
ţ1nutul cu semnifioaţie mai .adîncă al vieţii ·şi ,activităţii 
lui să fie trecut sub tăcere în timpul ,regalităţii, deoarece 
pilda sa •er,a una căreia nu trebuta să i se ,acorde audienţă. 
Bl însuşi era •conştient de acest tlucnu în momentul cînd, 
spre sfîrşitul vieţii, într-o scrisoa11e ,către fiica lui, măr
turisea că este îngrijorat de „presimţiri,1e viitorului pos
tum", făcînd aluzie la felul cum H priv,eau şi îl tratau 
încă de pe atunci ,,roşii" (libe11alii), oa regalişti învederaţi. 
Totuşi, aceste ·prestmţiri nu l-,au făcut nici o ,clipă să ab
dice de la convingerile lui persona·le. De aceea, acest mare 
bărbat al epocii sale abia dacă era, mai tîrziu, ceva mai 
mult decît un nume ! 

Dar un nume necontestat şi neprihănit. Se cuvine re
marcat faptul că într-o .perioadă dnd rivalităţile şi fac
ţiunile politice nu scuteau de noroiul invectivelor pe nici 
unul dintre fruntaşii vieţii publice, pentru care ,se găsea 
totdeauna, pe drept sau pe nedrept, o injurie sau un cu
vînt •calomnios, Negri este singurul - în afară de Băl
cescu - la adresa căruia nu s-,a făcut niciodată, de către · 
nimeni, nici cea mai mică aluzie denigratoare. Dimpotrivă, 
s-ar zke că cei care 1-.au ,cunoscut personal, ca .şi aceia
care i-"au evocat mai tîrziu amintirea, cu diferite prilejuri
izolate, au folosit totdeauna, de dte ori venea vorba des-
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pre el, atribute şi elogii oare, dacă n-ar fi exprimate de 
personalităţi cu notorietatea răspunderii, ar putea fi în
registrate ca simple gratulaţii de drcumstanţă. lncă de 
pe 1a 1850, Bălcescu spunea ,că „Negri este singurul mol
dovean ce este mai mult cunoscut în ambele ţări şi şi-a 
atras mai multe simpatii" ; Vasile Ai1ecsandri îl camete
riza „nobil 1a înfăţişare, nobil ,}a suf1et, totdeauna mare 
prin sentimentele sale" ; Bolintineanu, descriind ,activita
tea lui diplomatkă, afirma că „numele ,român, demnitatea 
naţională s-,au mărit prin înţeleapta ,sa conduită" ; G. Sion 
consacră în Suvenirile sale pagini întregi pline de ad
miraţie lui Costache Negri, ,,cel cu inima de aur". La 
moartea lui, Eminescu însuşi .îl numea „unul din cei mai 
mari, mai iubiţi fii ai poporului rnmânesc". Mai tîrziu, 
Duiliu Zamfirescu, într-un a,rticol publicat -la centenarul 
lui Negri, scria că „din pleiada de bărbaţi ai gene11aţiei 
lui, figuria lrui Constantin N eg.ri se desprinde vioaie, dar 
nobilă. şi austeră", iar Emil Gîrleanu, editor.ul său postum, 
adăuga că „dacă Negri prin faptele ,lui este unul dintre 
cei mai însemnaţi, prin caracterul lui e cel mai mare". 
Mai încoace, Radu Rosetti în amintirile sa,le, cărora nu 
li se poate contesta onestitatea, spunea ·că „dintre .toţi 
bărbaţii ce i-am cunoscut, .acel car,e se apropia mai mult 
de perfecţiune ,a fost fără îndoială Costache Negri". In 
sfîrşit, Nicolae Iorga întregea şirul ,aprecierilor 1a adresa 
acestui „nemuritor exemplu", afiirmînd . că „ajungînd 
foarte sus şi puUnd răzbate şi pînă la cea mai înaltă 
culme ,a puterii şi strălucirii, a ştiut să rămîie modest şi 
sărac", considerîndu-1 printre „caracterele ce s-au jertfit 
ca să ,creeze o patrie". 

In afară de asemenea elogii scrise - ce nu depăşesc 
totuşi un anumit cariacter dec.1arativ, căci nimeni, în re
gimul trecut, n-a mers mai departe în analiza ideilor po
litice ale 1ui Negri - există ,chiar un ungher iconografic 
unde memoria lui e ,perpetuată - în mod cu totul sur
prinzător, dar nu cu totul nejustificat - şi acel ungher 
este galeria domnitorilor moldoveni, zugrăvită pe pereţii 
uneia din vastele săli ale Ftalatului Culturial din Iaşi. 
Acolo, printre portretele, pictate în frescă şi rînduite în 
ordine cronologică, ale voievozilor şi domnitorilor moldo
veni, poate fi văzut şi chipul lui Costache Negri, plasat 
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între Grigo,re Ghica, ultimul domnitor al Moldovei, şi 
Alexandr.u Ioan Cuzia, primu1 domnitor al României. Cos
tache Negri, .sf.etnicuJ. celor doi domniitor.i ce au îmbrăţişat 
şi au apărat pînă ,la ,c,apăt cauZJa Unirii şi a renaşterii Ro
mâni,ei, este singurul oar,e, fără să fi avut vreun :titlru di
na:sti'c, sau fără să fi deţinut măcar o funcţie de conducere 
în stat, figurează într-un fel de Pantheon simbolic rez.ervat 
exdusiv capetelor încoronate. F1aptul în sine are puterea 
de glăsuire a UJnui hrisov ! 

Moştenir,ea lui Costache Negri nu poate fi căutată 
astăzi într-o operă care să fi.e pusă la îndemîna urmaşilor. 
Creaţia lui literară, minoră şi aa volum, şi ca importanţă, 
este mai prej,os de va'loa!rea omului, şi ea nu-l reprezintă 
decît în mică măsură - ·excepţie făcînd scrisorile sale 
particula.re române şi foanceze, care sînt ilustrări e:x,ce-
lente ale genului epistolar. :,, , 

. De altfel, privind lucrurile în lumina lor crudă, se 
poate spune că Neg.ri nu s-,a realizat, în înţelesul uzual al 
cuvîntului, ni,ci pe plan literaT, nici pe plan politic, nici 
pe pl,an social. S-a afla:t pe -treptele cele mai de sus ale 
sodetăţii, dar a sfirşit ,ca un ,simplu oetăvean al unei urbe 
oairecare·; a avut ia.tribu ţii dintre cele mai însemnate în 
vi.aţa publică, d:air n-a fost un ,politician de carieră, fiindcă 
zgomotul şi fricţiunile politice ,cu toate vianităţile şi egois
mele din vremea lui îi repugnau şi-l dezgustau; în lite
ratur,ă ,a po.r.ni:t alături de scriitOTii fruntaşi ai epocii, dar 
a rămas mernu un diletant. ·Lipsă de înzestrări ? Semne 
de inaptitudine? Nu. In altă pa:rte se găseşte motivarea 
a ceea ce s-a numit totdeauna „modestia" lui. 

P,rea sensibil 1a necazurile şi suferinţele celor de jos, 
ca să fie arivist, :într-o Vlreme de contagiune a arivismli'
lui, prea conştient de dreptatea ,cauzelor pe care le îm
brăţişa, ca să folosească în activitatea sa intriga sau plo
coneH1e, prea sincer patriot pentru ,a face :firont cu patrio
tarzii şi demagogii ce mişunau în epocă, ,el şi...;a servit ţara 
cu o ,consecv,enţă în priincipii şi ,cu o irisipă de energie rar 
întîlnite, fără a pretinde şi a urmări niciodată nici glorta 
publică,, nici av,antajele proprii. 

Negri avea o ţinută etică înaltă, era de o integritate 
morală puţin obişnui-tă şi-l stăpî:nea un sentiment al răs:. 
punderii, în tot ceea ce făcea şi gîndea, atît de pronunţat, 
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încît devenise absolut în maril,e probleme, şi indiferent 
în ordinea realizărilor personale. Iar aceste mari probleme 
erau pentru el problemele oe frămîntau din iadînc po
porul său : lupta pentru înlăturarea inechităţilor şi sufe
ri:nţelor ce-i apăsau pe ,cei mulţi, iaspiiriaţia către libertate, 
independenţă şi suveranitate naţională, străduinţa pentm 
închegarea statului român modern şi ,a instituţii1or sale 
fundamentale. Pe :acestea le-,a slujit şi le-a apărat el cu 
un ,scrupuil, cu o ·tenad1Jate şi ou o pasiune ,exclusivă, ri
dicîndu-se deasupra Îillgustelor interese de clasă, de grup 
sau de familie şi ineavînd alt ţel călăuzitor în viaţă decît 
înfăptuirea marilor idealuri •colective. Numele lui este 
legat de toate evenimentele :rodnice oare .au agitat pe
moada eroică dintre 1840 şi 1866, vigoarea lui din anii cei 
mai productivi 1ai maturităţii este 1absorbită de aceste eve
nimente, activitatea lui •se întreţese în modul ,cel mai 
strîns cu ele. Cum iar fi putut să aibă răgazul de a se 
consacra şi altor preocupări, fie ele literare ,saiu de altă 
natură? 

D.ar dacă nu se poate vorbi de o moştenire conc,retă 
importantă de la N eg.ri, există în schimb un impuls de 
admiraţie pe care ni-l tmnsmite exemplul vieţii lui, chiar 
în cadrul unor anumite limite subiective. Oa 1biograf al 
său, am regiretat că Negri n-a fost înzestrat ou viziunea 
de revoluţionar a lui Bălcescu, sau mă·car cu tempera
mentul combativ al lui Kogălniceanu - fiind la un pa,s 
numai •Şi de unul şi de ,altul, avînd multe ·contingenţe şi 
cu unul şi cu ·altul - deoarece, în acest oaz, ,el, la dimen
si:unea 0arederului său, .ar fi ocupat, alături de cei doi 
prieteni ai lui, un loc pe deplin meritat într-un triptic 
g1o.rios ·al i:iistoriei .noastre de .1a mij,locul veacului -trecut. 
Astăzi, figura lui Negri ne apare mai depă,rtată de.cît a 
altora din timpul său, mesajul 1ui este mai greu de pre
cizat, tocmai din pricină <Că ,activitatea şi preocupările 
sale au fost iJndestruoti:bil legate de imperativele imediate 
al.e momentului în care a trăit. :Oar, urmărind mai îndea
proape- viava lui, ne surprindem ,căpătînd un sentiment 
ma,i acut .al istoriei şi o perispectivă mai directă ,a eveni
mentelor la ·care a participa·t, prin faptul că el însuşi a 
fost unul din creatorii de istorie ai v:vemii sale. Prez�nţa 
lui în mişcarea revoluţionară din 1848 a fost .neîntreruptă, 
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contribuţia lui la lupta pentru lichidarea feudalismului şi 
înfăptuiirea primelor r€forme mai importante cu cara0ter 
politic şi social din ţa-ra noastră .a fost dintre cel€ mai 
însemnate, pornită dintr�un patriotism adînc şi avîntat. 
Pe scu:rit, şi--,a dştigat un loc de frunte în rîndul elemen
telor mai avaruJa-te ale v:riemii sale, oare, în limitele unor 
demo'Craţi buirghezi şi la nivelul condiţiilor obiective din 
acea epocă, promovau ideile <le propăşire socială - idei 
organizate mai tîrziu pe baze ştiinţifice şi oare :aveau să 
ajungă l:a izbînda lor definitivă abia peste un veac, o dată 
cu ma.rile realizări ale socialismului din zilele noastre. 

Evocarea unei asemenea figuri devine astfel legitimă, 
şi pe această .lini€ trebuie căutată valoarea şi exemplari
tatea personalităţii lui Negri. Acest lucru biografia de faţă 
a încercat să-l facă, din dorinva de a oferi cititorilor mai 
tineri de astăzi prilejul de a cunoaşte mai îndeaproape 
viaţa unui om, al cărui patiriotism înalt şi al cărui ataşa
ment faţă de popor şi de năzminţele lui rămîn pururea 
o pildă.
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BIBLIOGRAFIE 

Lucrări speciale despre C. Negri s-au scris puţine şi 
în general dintr-un unghi apologetic, fără valoare bi
bliografică deosebită. Foarte multe puncte importante 
din biografia lui au rămas nelămurite sau au constituit 
obiectul unor legende, dacă nu chiar al unor erezii. 

In cartea de faţă, respectînd profilul colecţiei în care 
apare, am îmbinat aspectul documentar cu cel uşor evo
cator, apelînd la deducţii şi la logica faptelor, pentru 
cazurile unde documentele nu există, cu năzuinţa de a 
umple golurile rămase şi cu singura dorinţă de a re
scoate la lumină una dintre cele mai frumoase figuri ale 
veacului al XIX-lea românesc, ameninţată să se piardă 
sub colbul uitării. 

Am concretizat aici rodul unei îndelungi frecventări 
a .materialelor existente în bibliotecile şi arhivele de stat, 
unde am parcurs nenumărate· documente, tipărite sau 
manuscrise, re�eritoare la epoca şi personalitatea celui 
ce constituia obiectul atenţiei noastre. Printre acestea, o 
pondere mare au avut-o colecţiile de manuscrise aflate 
la Biblioteca Academiei Republicii Socialiste România 
(fondurile Cuza, Alecsandri, Ion Ghica etc. şi bineînţeles 
hîrtiile rămase _de la Negri însuşi) şi documentele inedite 
găsite în Arhivele de Stat din Iaşi. Am cercetat de ase
menea principalele colecţii ale ziarelor şi revistelor apă
rute în veacul al XIX-lea, precum şi alte �mblicaţii ce 
ne-au putut fi de folos. 
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Unele dintre acestea sînt indicate pe parcursul lu

crării. ln lista ce urmează nu sînt menţionate decît titlu
rile cu referire directă la viaţa şi activitatea lui Negri, 
sau acelea în care se găsesc elemente esenţiale ce ne-au 
ajutat să alcătuim această biografie. 

* 

C. NEGRI : Versuri, proză, scris'ori. Cu un studiu asupra

vieţii şi scrierilor sale de Em. Gîrleanu, Bucureşti,
1909. 

C. NEGRY : Memoire avec pieces justificatives presente
a la Commission internati.onale pour les Couvents de
dies. Avec Suppl.ement, Constantinople, 1865. 

- Scrisori ale lui C. Negri către Cuza, Arhiva, XII,

Iaşi, 1901. 

- Trei scrisori ale lui C. Negri către C. Filipescu,
Convorbiri literare, 1902. 

- Cîteva scrisori inedite de la Eliade, Negri şi Băl

ces'cii, Convorbiri literare, 1902. 

O scrisoare a lui C. Negri, Ramuri, Craiova, 1908.

O scrisoare a lui C. Negri, Convorbiri literare, 1912. 

I. D. BOBESCU : Din corespondenţa particulară a lui
· Costache Negri cu Cuza Vodă, Convorbiri literare,

1912 şi 1913. 

MARIE G. BOGDAN : Autrefois et aujourd'hui, Bucarest, 

1929. (Conţine 12 scrisori ale lui C. Negri căţre 

V. Alecsandri.)

I. MUSLEA : O scrisoare inedită a lui Alecsaridri şi
C. Negri către Bălcescu, Cluj, 1938.

G. G. MIRONESCU: O scrisoare a lui Constantin Negri, 

Bucureşti, 1941. 

* 

G. MI$SAIL : Constantin Negri. Bucureşti, 1877.

AL. PAPAI;)OPOL-CALIMACH: Amintiri despre Cos
tache Negri, Revista Nouă, 1889. 
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A. D. ATANASIU: Colecţia Costache Negri în Pinaco

teca din laşi, Arhiva societăţii ştiinţifice şi Literare
din laşi, 1907. 

D. TELEOR: Oameni mari ai României: Costache Negri,
Bucureşti, 1909. 

GH. N. MUNTEANU-BlRLAD: Costache Negri. Vieaţa şi 

vrednicia lui, Bucureşti, 1912. 

VLADIMIR I. GHICA: O contribuţie la biografia Lui 
Costache Negri, Convorbiri Literare, 1912. 

DUILIU ZAMFIRESCU : La monumentul lui Costache 
Negri, Convorbiri Literare, 1912. 

G. C. BURGHELE: Costache Negri, Dorohoi, 1927. 

N. IORGA: Costache Negri. In Oameni care au fost,
vol. II, Bucureşti, 1935. 

N. PETRAŞCU: Costache Negri. In Icoane de lumină,
voi. II, Bucureşti, 1938. 

G. G. MIRONESCU : Contribuţiune la biografia Lui Con

stantin Negri, Academia Română. Mem. Secţ. Ist. 
Seria III, Tom XXII, 1939. 

AL. LAPEDATU: Intre Cuza Vodă şi Costache Negri. 

In Omagiu Lui Ioan Lupaş, Bucureşti, 1943. 

MIHAIL I. KOGĂLNICEANU : Cîteva acte ale familiei 
Negri şi ale lui Ludovic Steege, Arhiva românească, 

X, 1946. 

G. CĂLINESCU: Material documentar pentru Istoria li

teraturii române. 1n Studii şi cercetări _de istorie

Literară şi folclor, VIII, nr. 3-4, 1959. (Despre C.
Negri la pag. 699-700). 

EMIL BOLDAN : Prietenia şi colaborarea literară dintre 
Costache Negri şi Vasile Alecsandri. - 150 de ani de 
la naşterea Lui C. Negri, Bucureşti, 1962. 

EMIL BOLD AN : Costache Negri - epistolieruL. Limbă

şi. Literatură, .8, 1964. 

* 

D. BOLINTINEANU : Vizita Domnitorului Principatelor
Unite la Constantinopol, Bucureşti, 1860. 
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D. BOLINTINEANU : Viaţa lui Cuza -Vodă, Bucu

reşti, 1868.

V. ALECSANDRI : Suvenire : N. Bălcescu, Revista ro-

mână, 1862.

T. CODRESCU : Uricariul, vol. VII-XIII.
G. SION : Suvenire contimporane, Bucureşti, i888.

GEORGE BENGESCU : Vasile Alecsandri, Convorbiri li-

terare, 1888. 

ION GHICA : Amintiri din pribegia după 1848, Bucu

reşti, 1889. 

IRACLIE PORUMBESCU : Amintiri, 1896. 

RADU ROSETTI : Amintiri din prima tinereţe, Bucu

reşti, 1927. 

COMAN C. VASILESCU : Unchiul şi nepotul (Memorial), 

Bucureşti, 1930. 

PAUL HENRY: L'abdication du prince Cuza et l'avene

ment de la dynastie Hohenzollern au trone de la 

Roumanie, Paris, 1930. 

MARCEL EMERIT : Victor Place et la politique fran

�aise en Roumanie ci l'epoque de l'Union, Buca

rest, 1931. 

R. V. BOSSY : Agenţia diplomatică a României la Paris

şi legăturile politice franco-române sub Cuza Vodă,

Bucureşti, 1931.

VLADIMIR I. GHICA: Spicuiri istorice, Iaşi, 1936. 

G. CĂLINESCU : Istoria literaturii române, Bucu

reşti, 1941.

T. BĂLAN : Activitatea refugiaţilor moldoveni în Buco

vina în 1848, Sibiu, 1944. 

MIHAIL I. KOGĂLNICEANU : Ştiri noi despre viaţa şi 

activitatea lui Ludovic Steege, Arhiva românească, 

VI, VII (1941), IX (1943), X (1946). 

C. D. PAPASTATE: Vasile Alecsandri şi Elena Negri.

Cu un jurnal inedit al poetului, Bucureşti, 1947.
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GH. GEORGESCU-BUZĂU : Mihail Kogălniceanu, Ino•i
torul, Bucureşti, 1947. 

AL. DIMA : Alecu Russo, Bucureşti, 1957. 

VALERIAN POPOVICI : Dezvoltarea mişcării revoluţio
nare din Moldova după evenimentele - din martie 
1848, Studii şi cercetări ştiinţifice, V, 1-2, Iaşi, 1954. 

GH. UNGUREANU : Frămîntări social-politice premergă
toare mişcării revoluţionare din 1848 în Moldova, 
Studii, XI, 3, Bucureşti, 1958. 

ALEXANDRU BALACI : Legăturile Lui Nicolae Bălcescu 
cu Giuseppe Mazzini şi Italia, în ·studii italiene, 
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' 

n pleiada de bărbaţi ce s-au afir

mat pe tărâmul luptelor social

politice şi culturale din Moldova, 

în perioada eroică dintre I 840-

1866, Costache Negri se numără 

printre cei mai luminaţi şi mai 

activi membri ai generaţiei lui, 

închinîndu-şi toate puterile pen

tru promovarea şi înfăptuirea 

idealurilor de renastere natională 
• • 

de la mijlocul veacului trecut . 

.. Permanent prezent în iureşul eve

nimentelor din această perioadă, 

el a participat la pregătirea şi 

desfăsurarea miscării revolutio-
• • • 

nare de la 1848 di,n Moldova, a 

avut o contributie însemnată la 
• 

lupta pentru înfăptuirea Unirii 

de la 1859, a fost colaboratorul 

apropiat al lui Cuza, inspirînd şi 

susţinând cu tărie eforturile pen

tru Înlăturarea feudalismului si 
• 

efectuarea primelor reforme mai 

importante cu caracter politic şi 

soci al din ţara noastră. Ca repre

zentant al Principatelor Unite la 

Constantinopol, Negri a depus, 

•

www.ziuaconstanta.ro



J I � 

pe plari \S'!•plomati:c, timp de şapte 

ani, o activitate Încordată pentru 

afirmarea şi recunoaşterea drep

turilor noului stat român În 
.. 

vederea cuceririi independenţei 

sale. Numele lui este legat de 

toate evenimentele rodnice care 
• V V • 

au agitat aceasta epoca, vigoarea 

lui este absorbită de aceste eve

nimente, activitate a I u i se Între-

ţese in modul cel mai strins · cu 

ele. 

Modest, generos, dezinteresat, 

avind un caracter de o rară fru

museţe mor:ală, el s-a bucurat de 
• • • V 

s1mpat1a unanima a contempora-

nilor săi şi de admiraţia neprecu

peţită a urmaşilor. Acela pe care 

Eminescu ii considera „unul din 

cei mai mar,i, mai iubiţi fii ai 

poporului românesc'', iar N. Iorga 

ii numea un „nemuritor exemplu 

În galeria luptătorilor ce s-au 

jertfit ca să creeze o patrie''· va 
u A A • • 

ram1ne mereu 1n conşt11nţa poste-

rităţii, ca o personalitate remar

cabilă a făuririi României mo

derne. 
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