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închin în aducere a-mlnte

Dommş6rei LUCIA LAURI AN, 
flîca mareluî Laurlan şl amica flîceî n^ele,

ea care s'a grăbit a'mî scrie din Paris la înmormîntarea 
nevestei mele: „Regret că nu sînt în ţ6ră ca să depun o 
„cordnă pe mormîntul aceleîa care a fost aşa de bună cu 

mine în diferite circumstanţe ale vleţeî^...

B. P. M.
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o nevestă româncă în traîul pămîntesc

Citit în Academia F^omână la 7 Aartie 1903

Ar fi nedrept ţii chiar puţin serios de a dojeni 
pe cutare sau pe cutare dintre Români că şi-a luat 
o nevestă străină. Iubirea nu judecă, nu cântăresce. 
Dar totuşi e matematicesce sigur că o nevestă fran
ceză, o nevestă germană, italiană, engleză sad din 
ori-care alt năm, nu p6te face copii curaţi^Români; 
şi nu numai atâta, dar mai cai semă: o nevestă 
străină e peste putinţă de a întări şi a îmboldi 
patriotismul bărbatului Român ; ba şi câtă brumă 
de simţ naţional îl va fi avend dînsul din baştină, 
acea brumă va scăde, se va spălăci, se va jumă
tăţi, căci nu degeaba se ţlice că bărbatul şi nevestă 
devin prin căsătoriă două jumetăţî, — o expresiune 
figurată sau alegorică Ia început, aprope o reali
tate obiectivă după o îndelungată vieţă conjugală. 
Repet dară încă odată, nu vreau şi nu pot să îm-
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pedec pe nimenea de a’şî lua neveste continentale, 
insulare sau antipode de orî-ce limbă, dar me 
mulţumesc de a constata că numai prin nevastă 
Româncă s’a păstrat elementul românesc în Mace
donia, în Serbia, în Ungaria; numai nevâsta Ro
mâncă a românizat pe deplin la noî ceşti de la 
Dunăre o mulţime de Bulgari şi Greci; şi eu nu
tresc o neclintită credinţă că numai nevesta Ro
mâncă ne va scăpa în viitor de acel indiferentism 
cosmopolit, pe care ’l caracteriseză Alfred de Mus- 
set: «Me veî întreba, dacă eu îmî iubesc patria 
«mea. Da; iubesc de asemenea mult Spania şi 
«Turcia; nu uresc Persia, .şi cred că Indu.şiî sînt 
«dmenî forte de trebă, cari beau întocmai ca şi 
«noî...»

Vous me demanderez si j’aime ma patrie.
Oui —j’aime fort aussi l’Espagne et la Turquie.
Je ne hăis pas la Perse, et je crois Ies Hindous
De tres-honn(Hes gens qui boivent comme nous...1)

In orî-ce caz, lăsând partizanilor de exogamiă 
pe Spanidle sau pe Turcdice,—fac aci o rezervă: 
prin exogamiă nu înţeleg pe străinele cele născute 
în România şi crescute printre Românî, — în orî-ce 
caz eu unul am avut o nevâstă neaoşă Româncă.

In 1901, când Academia Română me însărci-

1) La coupe et Ies levres.



naşe de a rosti în sînu’î un cuvînt eommemora- 
tiv despre mortea reposatuluî coleg Urechiă, eu 
am căutat să explic ciudatul fenomen că noî amîn- 
doî ne certam necontenit, dar n’am încetat de a 
simţi pururea la o-laltă o imperiosă atracţiune 
reciprocă. Voiu reproduce în acestă privinţă ur
mătorul pasagiu din discursul meu: «Să fie 6re 
((O enigmă psicologică? să fie o tainică fatalitate 
«a sorteî individuale? Nu. Sînt aprope patru-decu 
«de anî de când eu sînt (ăsătorit. Eu unul n’am 
«avut niciodată pretenţia de a fi sfînt în sensul 
«candnelor sinodale; am fost păcătos, reu, iute; 
«.şi în curs de aprope patru-^ecî de anî, nu odată 
«pe an, une-orî nu odată pe lună, m’am certat cu 
(cnevesta mea; dar o secundă noî nu ne-am gândit 
«la divorţ, ci ne-am iubit şi ne iubim din ce în ce 
«maî mult, amîndoî ajunşî. betrânî. Odată, în tine- 
«reţe, nevesta mea se plângea uneî prietene de 
«pecadilele mele. Prietena a întrebat’o: cum dară 
«de’l maî iubescî? Nevesta mea î-a răspuns sim- 
«plu: nu-1 pot lăsa, e mare patriot... De aceîaşî 
«natură, sau forte asemănată, este iubirea între 
((doî adevăraţi amicî. O idee supremă, o idee eternă 
«unesce două suflete, pe când tot odată ideî secun- 
«dare şi terţiare le desbină: le desbină şi — trec»1).

1) Analele Academiei, seria II, t. XXIV, 13; cfr. Papa dela 
Neva, p. 5.
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Naţionalist clin copilăria, eu totuşi aş fi putut 
să mc alunec din când în când în ore-carî con
cesiuni sau tratative în dauna Românismului, dacă 
nevesta mea, nevestă Româncă, o adevărată Mo- 
ţoică, nu me veghea la orî-ce mişcare, îmbărbă- 
tându-me la luptă, la sacrificiu, la resistenţă, la 
aţîţarea din ce în ce maî vioe a scînteeî naţio
nale. Singurul lucru, pe care ea nu mî-ar fi ier
tat în veci, era o cugetare anti-românescă. Găsi- 
se-va o nevestă ne-Româncă, o nevastă străină, 
frumosă şi tîneră, care să (,Iică: nu las pe băr
batul meu, orî-câte neajunsuri mi-ar face el mie, 
nu’l las căci e mare patriot... găsi-se-va cire V 
Eu nu me tem a afirma că nu. O nevestă străină 
pote să fie un înger de bunătate, de virtute, de 
tot ce pote fi maî angelic, dar un înger, care nu e 
Româncă, Româncă nu se facie şi să nu i-o cerem.

Mî-a scăpat maî sus cuvîntul <(Moţ6îcă». Moţii, 
Româniî din munţiî apuscnî aî Transilvanieî, au 
fost tot-d’a-una între Ardelenî ceîa-ce între noî 
aii fost în trecut Olteniî, adică Româniî ceî din 
munţiî apusenî aî Ţeriî Românescî: Moţiî şi Olte
niî sînt clementul românesc cel maî vitez. «0 
((catenă de munţî înalţî — ijice d. Nicolae Densu- 
«şianu — cu pădurî seculare, cu văî înguste şi în- 
«cinse de amîndoue părţile cu piramide gigantice 
«de stâncî, încungioră de tbte părţile satele rnmâ-
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«nescî aşedate în jurul Abrudului, formând aici 
«cea maî frumosă şi cea maî puternică fortăreţă 
«naţională din tdtă Transilvania. De aci erau pri- 
«miî căpitani aî revoluţiuniî... ‘j». Tipul cel isto- 
ric al Moţului sînt Horia şi Avram lancu. «Moţii 
«— (,lic d-niî Frâncu şi Candrea în interesanta lor 
«carie — se însufleţesc iute şi aîî o tăriă de carac- 
«ter atât de mare, încât dacă ’şî-au propus ceva, 
«nu se lasă odată cu capul, chiar do ar trece prin 
«sabiă şi foc, pînă ce nu’şî ajung scopul...8)». O 
ne ’nfrîntă putere de voinţă, voinţă şi iarăşi voinţă, 
este însuşirea cea de frunte a Moţului. 0 altă tră
sătură caracteristică a acestor munteni, falnici, 
nalţi şi subţiri, este ospitalitatea. Pe Moţi ’î-am 
studiat eu însumi la Roşia-Abrud ului, unde sînt 
vestitele mine de aur;

Aţî fost VOI ore la Abrud ?
Acolo ’s munţii o comoră:
In petră dă ciocanul crud,
Maî dă, maî dă a suta oră,
Tot dă selbatecul ciocan,
Sburând scînteî ca din balaur:
Se sparge bietul bolovan,
Ş’atuncî din el s'alege aur!..3).

I ) Revoluţîunea luî Horia, p. 81.
2) Moţii, Bucuresttî 1888, p. 60.
8) Sarcasm şi ideai, Buc. 1807, \\ 177.
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Un aur ales dcla Abrud a fost pentru mine ne
vasta mea, sufletul nevestei mele. Am cunoscut’o 
la 1863. Ne-am cununat în Bucurescî la 10 Iunie 
1865 în bisericuţa luî Sf. Ilie din Gorgan!.

Intr’una din notiţele sale biografice, Arago po- 
vestesce despre duiosa Joseflnă, pe care Gay-Lussac 
o întîlnise la teşgheaua dintr’un magazin de rufă- 
riî şi care a devenit apoi pentru dînsul prin căsă
toria cea maî vrednică soţiă, cea maî iubitdre to
varăşă, un alter ego identificat cu sufletul bărba
tului. «Frumosă, plină de spirit, strălucitore în so- 
«cietate — de care însă nu făcea haz —, prin graţiă 
«şi prin maniere alese, d-na Gay-Lussac în curs 
«de peste 40 de an! a fost fericirea soţului eî»')... 
Eu nu sînt Gay-Lussac, dar Joseflnă luî a fost 
pentru dînsul maî puţin decum a fost pentru mine 
lulia mea, tot vr’o 40 de anî, prin devotament, 
prin sacriflcie, prin înălţimea caracterului.

Primul an al căsătoriei ndstre ne-a fost unul din 
anii cei maî sărăcăcioşî aî vieţii mele. Când ne-am 
dus la cununiă, lulia mea nu avea nimic, iar eu 
aveam în pungă doî polî din cari am plătit şi 
popeî. Dar cât am fost de fericiţi, cât de plini de 
credinţă în ajutorul de Sus! Atunci am publicat 
eu poezia:

1) Arago, Oeuvres ed. Barral, t. III, p. GO—(M.
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LA IM LI A

Când vM o flore 
Lucind la sore 

Ca o lumină din curcubeu,
Me fac o rază 
Ce coloreză

Flori şi mai mândre pe chipul teu!

Când pe sub seră 
In primă-veră 

Privighetorea cântă cu dor, 
P'intre suspine 
Gândind la tine, 

d’e-aud, iubito, şoptind amor!

Când luna ’n unde 
Galeş s’ascunde,

Versând în valuri miî de scînteî, 
Eu jur. Iulie,
Că-î mult maî vie 

Văpaia dulce din ochii teîl

Când în altare 
Vin cu 'ntristare 

S’ador în pace pe cel de Sus, 
Ved pe iconă 
Sânta Madonă,

Şi bietul cuget la tine’î dus!
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Nimic nu’mî place!
Inima tace,

Dar mintea ’ntrebă de multe orî: 
Să fiî tu ore 
Maî dalbă flore 

Decât atâiea sublime flori f

Scînteî plăpânde,
Steluţe blânde.

Să nu maî fie ca ’n ochiul teuf 
Să fiî tu ore 
Lună şi sore.

Lună şi sore şi Dumnedeu ? ..

Suflet, junia 
Şi poezia

Ast-fel se ’nchină la dina lor. 
Pe lingă care 
Totul se pare

O nopte negră, un negru nor!

Suflet, junia 
Şi poezia

Din cer în lume când rătăcesc. 
Aduc cu sine 
Forme divine

Şi prin iubire le răspândesc!

Suflet, junia. 
Şi poezia
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Sînt căletore pe-acest pămînt:
Orî-ce le place,
Vor să’l îmbrace 

In haina ţeriî de unde sînt!,).

Pînă la căsătoria mea în 1865, eu am scris câ
te-va articole de ^iare, vr’o câte-va broşurc si o 
colecţiune de documente, iată tot. Eram o nopte 
despre zori de ^i, nu încă diminâţă; eram o mică 
parte din eii al meu, o parte obosită şi desgustată. 
De atunci încoce, prin nevestă-mea, de odată eu 
m’am simţit întreg şi luminos. Chiar în anul cunu
niei eu am publicat cele trei conferinţe, cari fă
cuseră o mare impresiune; Talmudul ca profesiunea 
de credinţă a poporului israelit; apoî Trei Ovrei: jupanul 
ShylocJc al lui Shalcespeare, domnul Gobsecle al lui Bal- 
mc, jupanul Moise al lui Alexandri; în fine Industria 
naţională, industria străină şi. industria ovreescă faţă cu 
principiul concurenţei. In acelaşi an a eşit volumul 
meu; lon-vodă cel Cumplit. In acelaşi an iarăşi, lo
cuind într’o jumătate de căsuţă din Popa-Rusu, am 
scris cele doue piese teatrale : Domniţa Eoxanda, apă
rută în (jiarul «Familia» din Pesta, reprodusă apoî 
în «Revista-Nouă» sub titlul Femeea, şi poema dra
matică : Răsvan şi Vidra. Ambele piese represcuitau

1) Satyrulf 18(36, No. 10 din 16 Aprile; — cfr. Hasdejib...Bo^îmT'’'Pli-L 
curesiM, 1873, p. C. l
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fie-care câte un deosebit mare caracter femeesc, 
si ambele au fost închinate nevestei mele.

Marele cugetător englez John Stuart Mill, de
dicând o scriere a sa memoriei soţiei sale, îî ţlice: 
«Aceleia care a fost însuflcţitore şi ’n parte autore 
«a tot ce este maî bun în scrierile mele, amicei şi 
«nevestei al căriî sublim simţ al adeveruluî şi al 
«dreptului a fost pentru mine cel maî puternic in- 
«demn şi a căriîa aprobare mi-a fost cea maî de 
«căpetenia răsplată»; şi apoî Stuart Mill încheiă: 
«Dacă eu aş fi în stare de a exprima numaî ju- 
«metate din marile cugetărî şi măreţele simţirî 
«îngropate cu dînsa, lumea ar culege maî mult rod 
«decât din tot ce maî pot scrie eu singur, nesug- 
«gestionat şi neajutat de înţelepciunea eî cea a- 
«prope fără semen1)». «înţelepciune fără sâmen», 
«unrivalled wisdom», Englesoică pentru Engles, 
acesta a fost şi nevâsta mea — Româncă pentru 
Român. In acelaşî mod îî dedicam şi eu drama mea 
Domniţa Roxanda: ■, ;

!t>'J«Scumpeî mele soţiî v'
(dulia Petriceîcu-Hasdeu,
«născAită Falics dela Ro,şia-Abruduluî,
«acestă mică încercare, scrisă din îndemnul 

«cî şi sub inspiraţiunea iubiriî sale».i)

1) On liberty, London, 1867.
2) Famliia, 1868. No. 23, p. 267.
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In fruntea luî Răsvan şi Vidra, pe de altă parte, 
sună următorea dedicaţiune:

Soţiei mele.
Cumplita sărăcia ş’invidia viclenă 
Danţau în jurul meu :
In inimă durere, ş’o lacrimă pe genă,
Şi *n pept suspinul greii!

♦

Tu însă, ca o lampă rămasă *n mîngâere 
Când faclele s’aii stîns.
Cu-o radă de iubire sorbîaî acea durere.
Secai amarul plâns!

★ ★
♦

Suspinul, singur numai, îmî sta mereu în cale :
Oftam făr’ să voesc,
Ca umbrele ce ’n faţa lumineî matinale 
De nopte ne-aminţesc ...

In orele acelea de sumbră poezie,
Cu-o mână ’n mâna ta,
Am scris acestă dramă ce ’n vîeţă’mî o să fie 
Ca florea «Nu-m’uîta»!

Precum se ’nchăgă unda, de vecurî picurată 
Pe-o stâncă ne’ncetat.
Aşa oftarea’mî lungă aice’î închegată:
Suspin cristalizat!

70721
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Mânia mizantropă a omului fn g6nă,
Sarcasmul infernal,
Le vedî în astă carte, înfipte ’ntr’o iconă 
Cu vîrful de pumnal!...

Şi cui să ’nchin eu ore, când timpul se resbună, 
Echoul amorţit
Al unor viscoli care, cu tine împreună,
Atuncea i-am simţit?

O! tu, ce chiar suspinul îl împărţiai cu mine, 
Făcându’l mai uşor:
Tăiai oftarea ’ntregă în doue mici suspine.
Unite prin amor!...

In adever, eu puteam lucra atunci, puteam 
căci lulia mea nu numai me mângâia la muncă, 
dar îmî făcea nesimţite nevoile: ea singură tăr- 
guind în piaţă, ea singură fierbând bucate, ea singură 
croind şi dregând rufele şi hainele, ea singură po
trivind ca să nu ne lipsâscă banul; ba încă, din 
acel ban ea isbutîa să pună ceva la o parte, ca 
să ajute pe alţi maî săraci, — ea, o femee evan- 
gelică, un chip de Marta, nici odată vanitate, ni- 
căirî lux şi petreceri!

Aşa a fost pînă la anul 1869, când ni s’a năs
cut o fiică numită tot lulia, acea «Lilică» a nostră, 
despre care marele poet francez Sully Prudhomme



19

a scris la 1889: «D-ş6ra Hasdeu în Franţa a făcut 
«României cea maî mare onore. Talentul eî se pote 
«alătura cu cea maî alesă fl6re, a căreia îmbobo- 
«cire a fost svăpăiat întreruptă, dar în care bota- 
«nistul recundsce tdte caracterele celei maî rarc' 
«varietăţî» *)... De atuncî încdce, în curs de opt- 
spre-^ece anî, nevdsta mea, provedînţa familieî, s’a 
făcut treptat doică, dădacă, pedagogă, colegă de 
studiu, şi ’n fine «garde-malade» pururea nea
dormită, pururea admirabilă prin energiă şi al> 
negaţiune. In curs de opt-spre-^ece anî, Lilica n’a 
făcut un pas fără mumă-sa: în ţeră şi în străină
tate, a-casă şi ’n călătoriă, la Sf. Sa va în Bucurescî 
şi la Sorbonna în Paris, pretutindenî, pretutindenî 
nedespărţite. Apoî dispărând Lilica, remaşî noî fără 
dînsa pe pămînt, amîndoî maî trăiam numaî unul 
pentru altul şi unul prin altul, unul în altul iubind 
pe Lilica. In 1898, când ne-a cercetat la Câmpina 
vechiul meu amic Angelo de Gubernatis, în des
crierea călătoriei sale el ^ice: «M-me Hasdeu est 
«bien abattue elle aussi; son regard cherche en- 
«core sa Julie; sa grande beaute a etâ flâtrie pur 
«une immense douleur; mais elle porte avec nob- 
«lesse son lourd fardoau»...2)

1) Oeiivres postluimes de Julie Hasdeu, Chevalerie, p. VII.
2) La Roumanie et Ies Roumains, p. 100.
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Cât timp erau pe pămînt amîndoue: lulia ne- 
vesta mea şi lulia fiica nostră, eu serbam tot-d’auna 
pe ale mele 2 Iulie în (;liua de 2 Iulie. La 19 Iunie 
1902 — tocmai 2 Iulie stil nou—a reposat şi a 2-a 
luliă a mea. Eî bine, şi de acum înainte eu voiu 
serba nestrămutat aceiaşi di de 2 Iulie, o voiu 
serba liniştit şi mulţumit, căci pentru mine, da, 
pentru mine ele n’au murit.

La înmormîntarea nevestei mele mi-au sosit 
o mulţime de scrisori şi telegrame de condoleanţă; 
trei însă, numai trei, mi-au străbătut adânc în inimă 
şi nu le voiu uita nici odată.

De’ntâiu mitropolitul Partenie al Moldovei, care 
cunoscea bine familia mea când era superior al 
capelei române din Paris, s’a grăbit a’mî trimite 
din Karlsbad următorea telegramă duidsă şi pro
fundă:

«Fecidra Lilica primesce bucurosă în locaşul 
«seu vorbitor iubita sa mamă. împărtăşesc din 
«inimă acestă a doua durere ce te-a cuprins, o! 
«de trei orî ■ vredniciile de plâns tată — soţ — şi 
«betrân al nemuluî nostru. Dumnezeii să te mîngâe 
«şi întărescă în calea cea grea şi nesfîrşită a du- 
«reriî pămîntene».

Apoi colegul nostru Ion Kalinderu mî-a scris:
«Neclintita credinţă ce aveţi în Dumnezeu şi
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«în vieţa cea nepămîntescă a fiinţelor ce ne-au 
«fost scumpe ve va fi razim puternic în restrişte»...

In fine, colegul nostru Alexandru Xenopol îmî 
scrie împreună cu Ddmna Xenopol:

((S’a dus şi iubita D-tale soţiă după iubita D- 
«tale fiică; s’a dus tot ce aveai maî scump în astă 
«lume; dar credinţa adâncă ce o aî în nemurirea 
«părţii ncîstre maî bune, te va face să ve^î în a- 
«cestă despărlire nu sfărîmarea pe veciă a unor 
«sfinte legături, ci numai o călătoriă spre un loc 
«depărtat, în care cu toţii avem să ajungem»...

Nu sînt dară singur, eu care cred .şi sciu că 
persona more, individul însă, «awiia icvsojjiauxov» al 
apostolului Pa vel, nu p6te muri, ci evolueză:

Materiă şi forţă ! Din forţa cea supremă 
Ce’î numai forţă, una, monadă fără ţerm,
Orî-ce se desfăşoră, orî-ce se desdrumeză.
Rămâne forţă, însă c’un straiu de individ.

Şi straiul se transformă. Prin vieţi evolutive 
Treptat se subţieză, ajunge străvediu.
Nepipăit, elastic, întreţesut cu forţa,
A cărei e pojghiţă: un corp molecular.

Naturalistul, care din jos în sus învaţă,
Materiă viseză în universu ’ntreg.
Din sus în jos cu fală privesce filosoful,
Şi’î pare numai forţă. Se ’nşelă amîndoî.
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Poetul singur scie, extaticul prin care 
In jos zîmbesce cerul, pămintul plânge ’n sus; 
Şi el, plăpânda harpă, vibreză totodată 
Cu Dumnedeu-iubirea şi cu iubirea-om...')

Voiu termina prin ultimul cuvînt, adică ultima 
dorinţă a aceleia, pe care am numit’o: «0 nevestă 
Româncă».

Cu câte-va septemânî înainte de vecînica ple
care, când presimţîa sfîrşitul seu cel pămîntesc, 
nevesta îmi vorbi într’o seră:

— Noî ne-am hotărît de demult a dărui cas
telul nostru Academiei. Dar care îî va fl eî folosul 
material? căci proprietatea nostră nu aduce nici 
un venit, deşi ne-a costat fdrte mult. Tocmai la 
acesta m’am gândit şi eu. Turnul, care este o bi
serică, va remâne inalterabil; restul însă, afară 
de dependinţe, formâză trei apartamente deose- 
sebite, fle-care apartament având câte trei fru- 
mose odăi mobilate, noue odăi peste tot, cu tote 
comodităţile pentru locuinţa a trei familii separate. 
Câmpina fiind vestită ca staţiune climaterică, în 
fie-care vâră trei membri aî Academiei, fie Mun
teni, fie Moldoveni, fie de dincolo, fie-care cu fa
milia sa, cu nevesta şi cu copilaşii, vor pute lo
cui aicea fără a plăti chiriă, odihnindu-se şi în-

1) Sarcasm şi ideal, p. 200.
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tremându-se. Pe lingă modesta diurnă academică, 
va fi un mic ajutor suplimentar, rind pe rind câte 
trei, pentru membrii ceî săraci sau bolnavi, săraci 
şi nenorociţi maî ales ceî de peste Carpaţî. Aca
demia va maî căpeta dela noî biblioteca ta: cele 
5000 de cărţî, manuscrise şi documente, multe fdrte 
preţiose. Pe de asupra, după plecarea nostră în 
lumea cea-laltă, tot Academieî îî va aparţine drep
tul exclusiv de a edita scrierile tale şi ale Lilicăî, 
unica avuţiă a nostră, din care noî am trăit şi am 
trăit binişor. Tu eştî Moldoven, eu sunt Ardelencă, 
Lilicaera Muntencă; locaşul nostru, prin întemeîetorî 
şi prin cîspeţî, va fi dară o miniatură a Dacieî...

Iată ce vrea să dică: o nevestă Româncă!



o nevestă româncă în vieţa după morte.

Şedinţe extra-academice.

La 7 Martie, între orele 2—3 p. m., conferinţa 
de maî sus a fost citită în şedinţa publică a Aca
demiei Române. Nu eu voîu vorbi despre impre- 
siunea pe care a produs’o asupra ascultătorilor. 
Vr’o câte-va (jliare bucurescene de s6ră au men
ţionat în aceiaşi di acea conferinţă, dar fără analisă. 
înainte de 7 Martie manuscriptul n’a fost arătat 
sau citit absolut nimăruî dintre amicii meî; dintre 
ceî indiferenţi am citit’o în trecet numai d-luî I. 
Bianu. In aceiaşi ser ă din 7 Martie avuseî o şedinţă 
spiritistă intimă tot în Bucurescî, în odaea mea 
din «Splendid-Hotel», unde a luat parte\in medium 
scriitor automatic, care nu asistase de loc la Aca- 
demiă. Afară de medium K., faţă au fost dd. Cioca-



zan deputat, I. Spirescu fotograf şi Brănenu puljli- 
cist, cari nici eî n’aii fost la Academiă. Menţionând 
anume pe ceî de faţă, nu cred de trebuinţă a spune 
şi numele luî medium pentru a nu’î atrage unele 
neplăceri. în România, de o cam dată, poliţia şi 
parchetul nu se legă de mediumî, ca în Germania 
actuală, dar cine scie ce se p6te întâmpla mâini 
sau poîmânî; şi ’n ori-ce cas, pretutindeni curioşii 
şi gură-cască sînt forte dispuşi a nu lăsa în pace 
pe ceî înzestraţi cu acestă preţiosă şi rară facul
tate psichică inconscientă. Să observaţi bine că o 
asemenea anostă persecuţiune nu aduce nici un 
resultat serios, de oră ce un adevărat medium, 
chiar după ce se citesce comunicaţiunea cea pri
mită printr’însul, nu’şi amintesce cele citite sau le 
ţine minte confus, une-ori nu le înţelege bine,— 
o particularitate caracteristică a inconscientului, 
fle omul alt-fel orî-cât de inteligent. în acea şe
dinţă din 7 Martie noi am fost dară cinci peste 
tot: eu, dd. Giocazan, Spirescu, Brănenu şi K. me
dium. Pe mesă era un tenc de hârtii şi de creione 
de’naintea lui medium, care sta în picidre şi, fără 
nici un fel de passe magnetice sau de adormire 
ipnotică, el a trecut în transă, adecă într’o stare quasi- 
cataleptică, peste câte-va minute după stingerea 
lămpeî, şi a scris apoi cu o repeziciune vertigi- 
ndsă. Am primit atunci următorea sublimă comu-
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nicaţiunc, (controlabilă din t ito punccturile de ac- 
derc: amănunte, unele sub-înţelese şi cunoscute 
numai mie, caracterul deschis şi forte energic al 
soţiei mele, pînă şi expresiunî personale proprie:

((în flne, dragă Hasdeu, m’aî scos laivelă. Sînt 
«forte mulţămită de tdte cele ce aî povestit asupra 
«trecutului nostru; bine înţeles: trecutul sufletesc, 
«lăsând de o parte grămada de nori, cari ame- 
«ninţau adesea să ne înnece traiul şi să ne întu- 
«nece lumina viitorului. In adever, acolo am fost 
«tot aceia ce sînt şi aici, însă ceva maî puţin bună, 
«căci — de! — orî-câtă tărie aveam de a me face 
«nesciutore, totuşi partea trupescă căuta să puie 
(ipedecî seninătăţii mele sufletesc!. Grele ne-au fost 
«începuturile modeste, însă tot-dea-una demne. Am 
«trecut prin multe, însă şi tu aî ascultat la glasul 
((meu, şi aî priceput când ne ameninţau clipele de 
«grele cumpene. Eu muncîam alătur! cu tine, şi 
«tu muncîaî pentru doî, maî târziu pentru treu 
«Ah! cât eram de mulţămită, când aî arătat lumiî, 
((maî cu semă lumiî din ţera românescă, când aî 
«arătat — ^ic — cum trebue să fie nevesla. Da; eram 
«mândră când eram gospodina case! — fără de 
«nicî un ajutor; mândră când am fost doîcă .şi 
«mândră când eram înveţătdre; şi cât la locul 
«meu eram atuncî, când trebuîa să împart sufe- 
«rinţa cu ceîa ce atâta suferîa; şi cu tote acestea
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«să pot ti'ece peste tote, punencl stavilă durerii pentru 
«a pute da o raclă de măngâere aceleia ce acum 
«e aici lângă mine. Orî-când te-am înţeles; în tot- 
«dea-una te-am rădicat; şi nu doră că erai ade- 
«menitor, nu, ci pentru că în tine se întrupa ul- 
«tima şi pe veci stinsa ra^lă de mare nem. Cât 
«eram cu Lilica, încă speram în viitor; când s’a 
«stîns, nu mî-aî remas de cât tu, şi în tine era 
«adunată întrega mea vieţă pămîntescă. Acum 
((însă te slăvim aici, şi nu te lăsăm chiar dacă aî 
«şovăi... aî pe mine, care dacă nu me amestec 
«în unele, totuşi fac ce’mî place mie a face acolo 
«la drăguţul nostru de castel. Pcite Vasile *) să se 
«cre(:lă că este grozav; însă dacă nu aş fi eu acolo, 
«atunci multe neajunsuri s’ar ivi şi le-aî simţi; 
«să’î spui astea luî Vasile ca să nu se pre mân- 
«driiscă, că eu nu’l voiu lăsa. Dragă Hasdeu, îţî 
«mulţămesc de tote... Cred că eşti mulţămit şi tu 
«de cele ce ţî-am spus, şi crede că va fi în cu- 
«rând vremea ca să se limpeqlescă multe de acolo. 
«Cum maî rîdeam noî, când aî spus că acum s’au 
«dus ambele Juliî; şi când lumea picură de lacrimî, 
«ore noî nu vedeam totul? Şi dacă aî sci cât sîn- 
((tem de fericite aicî în adevărata vi(3ţă!.. Nu maî 
«am pentru a(,lî nemic a maî scrie, şi remâne la

1) Vasile Pascu, intendentul meu, care este credinciosul nostru 
dela 1888 încoce, remas acuma singur însărcinat cu gospodăria.
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«viitorea şedinţă. 
«rută a ta Julie».

Aşteptând până atunci, te să-

Acestă coniunicaţiune curat spiritică, dată fiind 
în multiplicitatea de condiţiunî pe cari le întru- 
nesce, chiar dacă eu n’aş ave alte sute şi miî de 
probe analoge, ar fi singură un argument suficient 
de nemurirea individului omenesc în afară din 
corpul cel pămîntesc, căci ^ece farsori în curs dc' 
^ece (.iile nu vor fi în stare de a contraface o ase
menea obiectivitate personală.

Eîî însumi, care cunosceam pe nevesta mea în 
timp de aprope 40 de ani, o recunosc aci pe de
plin întregă în ori-ce cuvînt, în orî-ce întorsetură 
de frasă, în ori-ce exclamaţiune sau gest verbal; 
eu însumi, care sînt autorul conferinţei mele aca
demice, n’aş pute combina aşa de aidoma un res- 
puns din partea soţiei mele; cu atât mai vîrtos 
un străin ar fi într’o imposibilitate categorică siib 
raportul formei şi sub raportul fondului tot-o-dată. 
Orî-care ipotesă ne-spiritică ar fi pre trasă de per, 
nefirescă, absurdă.

Să mai adaug o lămurire fdrte quintescenţială. 
In experimentaţiunile mele spiritiste, n’am căutat 
nici o dată a căpeta comunicaţiuni extra-terestrc' 
decât numai şi numai dela cei mhiţl de mine şi 
cărora eu le-am fost iubit, pe prima liniă: tatăl
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mou, fratele meu, flîca mea, nevesta mea. Cine 
vrea să converseze îndelete cu un Kant sau un 
Napoleon, cine doresce să afle dela ceî duşi comori 
sau secrete de Stat, — sănătate! dar eu unul n’am 
făcut’o şi n’o voiu face; ba nu’mî plac nici în ge
nere spirite anonime sau pseudonime pe cari nu 
le pot controla într’un mod individual serios. Con
trol şi erăşî un multiplu control înainte de tote! 
căci în i'omunicaţiunî spiritiste câte o dată se fu- 
ri.şeză, maî mult seu mai puţin, elemente subiec
tive prin auto-suggestiunea propriă inconscientă 
chiar a celui maî bun medium. Feriţi-ve dară cu 
tot dinadinsul de spirite anonime şeii pseudonime 
necontrolabile; îar dacă temelia iubirii ve lipsesce, 
dacă n’aţî iubit adevărat pe nimenea şi n’aţî me
ritat nici o dată o adevărată iubire, tdte iubirile 
vostre resumându-se într’o complicaţiune de egois- 
murî reciproce, — o! atunci maî bine nu vă maî 
băgaţî de loc în sciinţa sufletuluî.

Peste o săptămână, la 14 Martie, în acelaşî loc 
şi prin acelaşî medium, fiind faţă fotograful Spi- 
roscu şi pictorul Eugeniu Voînescu, în aceleaşî 
condiţiunî eii am primit o nouă comunicaţiune, 
relativă la aceîaşî conferinţă academică. Iată-o:

«Dragă Hasdeu, după cum ve^î, eu rămâiii me- 
«reii aceîaşî, pote deprinţlându-mă din ce în ce
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«maî mult cu tote cele de aici1). Crede (*ă nu mo 
«las nici eu maî în urmă; şi cu totă voinţa ce o 
«am, înving o mulţime de pedecî, cari pote nu 
«le-aş fi putut supune, dacă nu aş fi din Moţi. Sînt 
«atât de mulţămită ve(Jând pe d. Voînescu pintre 
«noî; nu trebuia să lipsescă atât de mult; ar fi 
«putut să ne dea semne de vieţă nu numai (Jiua 
«spre a’şî arăta suferinţele, ci maî ales sera, când 
«eîî ’î-aş fi putut da remediî contra neajunsurilor 
«ce le are. Un lucru am de rugat pe d. Voî- 
«nescu: să facă dreptate şi să împingă la drep- 
«tate şi pe ceî-lalţî, când va fi nevoe. Mulţămesc 
«de vizită, şi creijă că trebuîa să fie aicî maî cu 
«semă în astă-seră: veî vede maî târijiu pentru 
«ce. Dragă Hasdeu, dacă aî sci tu, cât bine va is- 
«vorî pe urma conferinţei ce aî ţinut’o la Academie! 
«Tu încă nicî nu’ţî poţî da semă. Astă^î t6tă su- 
«flarea românescă, dar maî cu semă femeile aş- 
«teptă a citi în revista luî Petraşcu cele ce aî spus 
«despre «O nevestă Româncă». Binele va fi simţit 
«după o generaţie, îar conferenţa ta va fi folosi- 
«tore ca un model de educaţie a tinerilor căsăto- 
«riţî. Maî mult ca atâta nu’ţî pot spune; îar de- 
«spre rezultat îl veî vede aici2). Adevărat că socrul

1) Cuvîntul atei e subliniat în original într’adins, vixoĂ maî jo.s ar n- 
laşî cuvint e întrebuinţat cu sensul obicinuit pămîntesc, ş’apoî la .sfii’.şit 
îarâsl subliniat cu sensul cel spiritist.

2; Adecă: îl veî ved6 după morte.
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((tată a lucrat împreună cu tine, pe când eu că- 
(dăuzîam amintirile tale. Ce să’ţî maî spun? Sînt 
((pe deasupra de mesură toţi satisfăcuţi. Resultatul 
(( — tălpiiu, însă atât de folositor! Maî multe altele 
((nu am a’ţî spune, şi de aceia pun capet scrierii 
((mele, îmbrăţoşându-te cu drag a ta Julie».

Acestă a doua comunicaţiune spiritistă asupra 
aceluiaşi subiect aruncă o ra(,Iă şi maî viuă de lu
mină controlabilă.

La 14 Martie eu nu dedusem manuscriptul 
conferinţeî mele la ((reyista luî Petraşcu», adecă la 
frumdsa publicaţiune periodică ((Literatură şi Artă 
română», căcî manuscriptul fusese încredinţat 
deja la 7 Martie în mânile d-luî I. Bianu, ma
jordomul Academiei, după cum l’am califi
cat eu cu o altă ocasiunc academică1). Aştep
tam dară ca lucrarea să apară maî întâiu în Ana
lele Academiei. După 14 Martie m’am convins însă 
dela însuşi d. Bianu că publicarea va întâr(liâ, şi 
atunci am fost silit a alerga la ospitalitatea d-luî 
Petraşcu, ceea-ce tocmai mî-o prevestise deja co- 
municaţiunea de maî sus.

0 altă împrejurare caracteristică este că ma-

1) Vedî (.liariil Conservatorul No. 72 din 1 (U) Aprile 1903: «Cartelul 
aoadernio).
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nusciiptul, fiind depus la d. Bianu, nu voiam să’l 
retrag, şi deci trebuia să am un alt manuscript. 
Eli nici o dată, dar nici o dată nu trag o copiă 
după ce am scris ce-va: nici o dată nu fac 
douc exemplare. De astă dată pentru prima oră 
m’am pomenit a-casă cu o copiă, pe care am 
putut immediat s’o dau la «Literatură şi Artă».

Maî este o particularitate interesantă. Revista 
d-liii Petraşcu întăr^liase par’că într’adins. Eu do- 
rîam cu orî-ce preţ conferinţa mea să eşă la lu
mină pînă pe la începutul luî Aprile, vrea să qlică 
pînă la închiderea se.siuneî generale a Academiei. 
Unii me asigurau că revista d-luî Petraşcu a şi 
încetat de a maî apare, de vreme ce nu s’a ve(;lut 
nici pe Ianuarie. Eî bine, pe la finea luî Martie s’a 
tipărit un numer duplu: «numerul de la 25 Ia
nuarie .şi 15 Februarie 1903», prin care se începe 
((anul VII» şi care cuprinde tocmaî în fruntea luî 
conferinţa mea cea citită în Academiă la 7 Martie, 
ca şi când ar fi fost împedicat anume ca să aş
tepte doue lunî.

Tote acestea pot fi privite ca azardurî, dar 
atuncî sînt pre pri azardurî. Şi eu numesc azard tot 
ce nu mî-o explic pînă ce nu sînt încă în stare de a 
mî-o explică. Aci însă eu am ajuns a mi le pute 
explica, considerându-le ca inspiraţiune, prin 
uimare nu un azard, nu ce-va fără causă, ci efec-
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tul acliiiniî unoi" suflete desinearimte, earî aii re- 
nias forte energice, acţiunea lor liind deniijiistra- 
bilă, deşi agenţii sînt invisibilî, inaudibilî, inpalpa- 
bilj pentru generalitatea păniintenilor. Adesea noîJ 
inşine, ceî cari rccunosccni posibilitatea inspira- 
ţiiiniî în principiu, ne hicliipuim totuşi în aplicaţiune 
că noî singuri ani lucrat prin propria nostră in
teligenţă fără nici un amestec sui»ra-iinrriial din 
afară. A.şa, iHină-oră, eu eram convins că confe
rinţa mea academică a fo.st pe d(>pliii o lucrare a 
mea individuală. (îomunicaţiunea cea din 14 Mai*- 
tie iniî spune însă : «socrul tată a lucrat împreună 
cu tine, pe când eiî călăuzîam amintirile tale».

Exemplul cel iiiaî complicat şi totuşi cel maî 
controlat al acţiuiiiî asupra unei scrieri a niHe din 
partea maî multor Spirite amice, adică a unor 
amici plecaţi de iie pămînt, o acţium! la care eu 
m’am supus nu într’un mod servil sau indiferent, 
ci după multă luptă, a fost articolul publicat în 
Cronica No. 441 din 3 Noembre 1!>02, apărut apoi 
in Apărarea naţională No. 106 din 10 Novembre.

Pentru o desevîrşită claritate, caşul fiind fiirte 
important din punctul de vediţre al coniunicaţiu- 
nilor spiriticc', sînt silit a reproduce aci maî întâiu 
textul întreg:

70721
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Ce fel de anti-semiţî sînt Românii?
(Scrisore deschisă cătră d. I. G. Bibicescu)

II est, efliet, curieux fie 
noter qiie Ies Juifs foiirnissent 
un contingent (Valienns qua- 
flruple et meme sextuple des 
autres concitoyens.

Cesare Lomhroso.

Iubite D-le Bibicescu,

Sînt vr’o doue-((lecî de anî de când ne cunds- 
cein. Mî-aî fost tot-d’a-una fin'te simpatic. Eîi sînt 
conservator (nu junimist), D-ta eşti liberal (nu so
cialist), şi totuşi ne lega o lu'strămutată stimă re
ciprocă, cu singura reservă că ne ferîam de a 
vorbi între noî politica de partidă. Este însă o altă 
politică, politica cea mare, aceia în privinţa căriîa, 
la Români C(‘l puţin, deosebire de partide n’a exis
tat niciodată: liberalii şi conservatoriî, albi .şi 
roşii, au fost strîns uniţi d(* câte orî se încercau 
a iK' lovi duşmanii din afară, fie prin ftipte, lie 
prin presă, fle prin note diplomatice. Românul a- 
cela care ajută şi susţine direct sau indirect o ca
lomnia stnăinâ asupra nemuliu românesc, plăsmu- 
ind ziduri chinezesă bună-6ră, pe un asemeni'a pretins 
Român cliarul ((Cronica)) îl calificase pră-aspru tră
dător, alţii' — cu un termen pre-blând — ar putii să 
nu’l califice, ci numai .să’l descalifice, eu însă — nici
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pre-blând, nici pre-aspru — po autorul fiiiinosolor 
celor treî-spro-ţlece articole din «La Roumanie» îl 
consider ca un simplu avocat internaţional, şi’î ajung(' 
atâta. Iată de ce, iubite D-lc Biliicescii, pe terenul 
acestei politice de apărare naţională, eu conservator 
.şi D-ta libeial, noî piitein să vorbim tară a ne a- 
liineca în certă dc [lartidă.

Discursul D-tale, ţinut in consiliul comunal din 
Bucurcscî la 2 Octolirc, discurs admirabil ju'in 
tact şi prin t(ţmperament, nu avea nevoe de a rcs- 
pundc la extravagantul anu'stcc al Stati'lor-Unite, 
care făcuse deja din capul locului în Europa în- 
tregă un colosal liasco. Nu D-liu Ilay iî respunde 
dară primarul Capitalei români', ci numai îşi face 
datoria de a deşti'pta ţei'a la timp asupra fiilor 
celor vitregi, cari cu sciinţă sau maî bini' tară 
consciinţă, mc'şteşugesc a învenina pi' nesimţite 
viitorul nostru naţional. In memorabilul discurs, 
D-ta puî pe frontispiciu întrebarea: «Sînt persecu
taţi F.vreîî în România H şi dovedescî prin date 
statistice că nu. Pentru a, completa tesa D-tale, 
eu voiîi respunde la o altă întrebare: «Cf' fel de 
anti-semiţî sînt Românii?» şi voiu căuta apoi a 
explica psicologici'sce enigma aşa numitei cestiuni 
israelite.

Nu cri'd să lie vre-un alt Român maî cunos
cut si recunoscut ca anti-semit decât mine, şi acesta
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(Ic patru-^lec'î dc anî fără nicT o şovăire. La 1862, 
în Iaşi, eu publicai un act din 1579, prin carePetru- 
vodă Şchiopul gonîa pe Evrei din Moldova, şi ală
turam cuvint(‘le Domnului rnoldovi'niesc cu ale luî 
Napol(3on I când (Jico'a: «Ies juifs soiit de veritables 
rtiiuecs de corbeaux... ce sont des chenilles, d(‘S 
«sautrn'lles qui ravagi'iit la Franci1...» (Din Mol- 
(jova. Iaşi 1862 p. 16—26). A.şei;lându-ni(“! apoi în 
Bucurescî, cu ani scos la luinină în 1866 mai multe 
/(Studii asupra .Iudaismului» (Trei Ovnă—Talmu
dul—Industria Naţională). D(i atunci înebee n’am 
încetat de a combate invasiunea evnbsixi în Ro
mânia, nici o dată însă din vre-o pn'ocupaţiune 
bigotă; şi pentru apune în acesta privinţă punctul 
pe i, am publicat la 1868: «Istoria toleranţei reli
gioşi'», apărută de’ntâiu tri'ptat în (liarul Românul 
sub patronagiul regretatului (I. A. Rosetti, venei-a- 
tul nostru amic comun, iubito D-le Bibicescu, undi; 
tuseserăm noî amîndoî în ac(;ra.şî şcolă a, anti-semi- 
tismuluî celui românesc. De câte orî vediţam câte un 
Evri'îi devotat sciinţi'î şi care mi si' [KÎn'u cri'scut 
românesce sau c(;l puţin romunitabil, i;u îl îmbrăţi
şam cu căldură şi — notaţi bini;—fără a’l îndemna 
la botez.

Se scii' câte am făcut eii .şi chiar câte am su- 
fi'i'it pentru 1). I,azăr Şăineanu. 0 spune el însuşi, 
măcar în parti', în broşura sa; «O carii'iă filo-
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logică», Bucurcscî 1901 pag. 1, 4, 8, 12, 15, 16,19, 
26—27, 32, 46, 56. Ceea ce însă nu se soie de loc, 
sînt relaţiunile mele cu D. Dr. M. Gaster, astădî 
marele rabin la I^ondra şi învierşunal adversar 
al Românilor. îl cunoscut în 1879, când era încă 
tîner, fort*' inteligent .şi laborios, plin de foc sacru 
pentru sciinlă, înflăcărat pentru .studiul tilologieî 
române, şi ’î propuscă atunci eu însumî de a stă
rui casa capete* immediat naturalisarea. Conserv un 
tenc de sci'isorî doîla D. Gaster, după cum conserv 
— sub titlul colectiv de «Juvenes dum sumus» — 
o archivă epistolară dcla tinerii met ainict sau 
elevi de altă dată: Gr. Tocilescu, Bianu, Şăiiieaiiu, 
I. Bogdan, I. Bărbuloscu, N. lorga, etc. Dintre scri
sorile D-luî Gaster voîu utilisa aci doue de o cam 
dată, ambele din Breslau, vestita pepinieră a ra
binilor. La 10 Februarie 1880 D. Gaster imî scrie: 
«în flne, mi s’a urît de a mat sta ca o amfibie: 
«român şi neromân tot de o dată, şi m’am adresat 
«a^î către D-nii Rosetti alăturând o cerere către 
«(cameră pentru indigenat. Tot de o dată me a- 
«dresez către D-vdstră făcînd acu întrebuinţare d<* 
«bine-voitorul vostru serviciu, cu care aţî promis 
«a mă sprijini şi a stărui pe la locurile competinte 
«ca să nu mi se facă obstacole neaşteptate. A.şî 
«vrea ca să fiu deja discutat .şi votat încă în cursul 
«acestei sesiuni, de aceea ve i-og a esercita toată
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«influenţa ce posedaţi ca treburile inele să meargă 
<(cât se poat(! de grabă. Nu sciu dacă n’ar fi oportun 
«să mă adresez şi către Diin. Sturdza? Ce credeţi 
«D-voastră. Adevărat să mărturisesc, nu rn’aşi 
«bucura cu o aşa slabă majoritate cum a fost la 
«alţi Cel puţin atăt cred că am meritat dela ţara de 
«care m’am o<*ujKit cu atâta iubire şi patriotism!».. 
In scrisorea din 15 Martie acelaşi an, D. (iaster 
(,liee; «Viu acu din parte’mî a vă mai mulţumi 
«pentru stăruinţa cu cari; lucraţi la naturalizarea 
«mea. Sper dar că peste puţin se va. decide...» 
Dacă ilustrul rabin n’a reuşit, să nî-o lămurescă 
însuşi; de sigur însă n’a fost vina mea, şi nu a 
mea vină a fost expulsarea D-luî (’iaster, care la 
1880 se ocupase de România «cu atâta iubire .şi 
patriotism!»

Acela.şî fel de anti-semit am fost eu tot-d’a-una 
înprivinţa Evreilor din afară.Pi'stră.iniîceîeminenţi 
în genere, fle eî catolici, fie iirotestanţl, fie isi-aeliţî, 
i-am admirat, îî admir şi ’î voiu admira, regretând 
că nu sînt aî noştri. Cu resposatul profesor Benfey 
dela Gottingen, Evreu, eram în cele maî bune 
raporturi personale şi epistolare. In Paris, eu şi 
familia mea, eram forte bine cu familia D-luî Mi- 
chel Breal, Evreu, care rn’a şi introdus în Socie
tatea linguistică de acolo. Sînt în relaţiunile cele 
maî amicale cu ilustrul Ascoli dela Milan, una
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din glorielo Italiei. Un Ascoli, Evreii, îinî e tot 
a.^a de drag ca şi amicul meu Angelo de Gu- 
bernatis, catolic. Tot aşa fel de anti-şemiţi, întoc
mai ca mine, sînt Jtoţî Românii. Eu nu sînt maî 
bun, şi nu vreii .să fiu maîreu. Să mi s(ţ arate un 
singur Român care să cârtescă contra D-luî David 
Emaniu^l, profesor la universitatea din Bucure.scî 
şi totuşi Evreu nebotezat. Toţi Românii îl iubesc 
şî ’l stimeză. Eu unul, dacă ar fi să formez un ca
binet, n’aş li departe de a’î propunea un portofoliu. 
Dar inassa lOvreilor, mulţimea cea îngrozitbiv a 
liabotnicilor, o! să ine ferescă Dumnedeu! Şi cuî 
ore să fle eî simpatici? Nici chiar D-luî Bernard 
I .azai'c, care fucuse maî de-ună-^i un marş triumfal 
printre lialiamiî dela Bahluiu pînă la Dîmboviţa, 
făcând acuma prin presa ociidentală atâta tara boiţi 
contra închipuitelor persecuţiunî ale elementuluî 
('vreesc în România. Repet încă o dată, nu în 
glumă, ci forte serios, nici D. Bernard I.azare 
nu ’î îubesce p(! Evrei, şi drept specimen iată, ce 
scriea el însuşi în cartea sa «L’antisemitisme, 
son histoire et ses causes» : «Quelles vertus ou quels 
«vices valufent au Juif cette universelle inimitie? 
«Pourquoi fut-il tour â toiir, et egalement, mal- 
«traite et hai par Ies Ale.xandriiis et par Ies R.0- 
«mains, pai1 Ies Persans et pai1 Ies Aiabes, par 
«Ies Tures et iiar Ies nations ebretiennes? Par ce
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«que par Io ut, et jusqu’ă nos jours, le Juif fu,t un etre 
((insociable...» (ap. Fr. Bournaiid, Les Juifs et nos 
contempoi-ains, pag. 297). Are o deplină dreptate 
D. Bernard Lazare, căruia îî fac o adâncă plecă
ciune.

Evreii sînt siguri şi vor să ne asigure jm; toţi 
că ei sînt poporul [>e 'care anume îl alese Dum
nezeu din totalitatea nemurilor omenescî. Fie; să 
ne lase dară şi pe noî a fi după chipul şi aserne- 
narea luî Dumnedeu, urmând aciuaşi sistemă (ţlec- 
tivă, adică de a nu lua cu toptanul, ci a alege din
tre Evrei întocmaî precum Dumnedeu iî ales(; pe 
Evrei dintre ceî-ralţî. Ar fî o adeverată batjocură de 
a primi fără alegere pe Evrei numai şi numai pentru 
căeî sînt ce sînt şi cum sînt, pe când alegeni unul 
câte unul pe Germani, pe Francezi, pe Italieni, ba 
pînă şi pe fraţii noştri Români de pe aiurea. Ar 
fi şi maî batjocuritor de a vinde noî înşine de bună 
voe pentru blidul cu linte, după expresiunea luî 
Moise, pentru «capitalurî străine» după teoria sau 
pledoaria D-luî Take lonescu. Nu se atlă şi iiii se 
va afla în vecî un ministru român, uii avocat 
Cremieux în capul Statuluî nostru, care să cuteze 
a unelti sinucidei'ca naţională. Sînt un om aprope 
de şepte-Zecî de anî, |s(lrobit prin muncă şi prin 
nenorociri; eî bine, eu nu m’aş sfii o clipă a smulge 
carabina mea din părete şi braţul meu ai1 ave
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destulă vină jienti'u a spulbera crierii unui ase
menea ministru, ca pe un câne turbat. Anti-se- 
mitul român n’a cerut .şi nu cere alt ce-va decât: 
egalitate jientru Românî de orî-ce rit şi egalitate 
pentru străini d(‘ orî-ce religiune. Evreul, întru cât 
nu s’a împămîntenit, nu e Român, ci străin.

Şi de când (îrc se bizuesc Evreii a fi cetăţeni 
Români!? a ave la noî nisce [drepturi mai mari 
decât ceî-lalţî străini ? a .se bucura de un privi
legiu ab antiquo? .\utoritatea cea maî necontestabilă 
despre starea României în ajunul anului 1821 esti* 
Dionisie Eotino, om de casă al Filîpescilor, locuind 
în ţeră şi având la disposiţiune actele administra
tive ale epoceî. El constată că pe atunci în Mun
tenia Evreii eraîi niaî puţini decât Nemţii .şi Ar
menii, îar sub raportul Moldovei ne dă o cifră 
precisă: «10 miî Evrei, împărţiţi în comunităţi du[)ă 
«oraşe, având lie-care comunitate câte un hrisov 
«special .şi contribuind câte o sumă determinată». 
(Istoria Daciei, t. III, p. 141, 340). Atâta’î tot şi lada’n 
pod! cum se vorbesce în popor despi'e o zestre 
.sărăcuţă. După 1821 puvoiul Evreimîî, în Moldova 
maî cu semă, a crescut treptat pînă la propor- 
ţîunile unuî potop, nîcî odată însă eî n’au fost priviţî 
ca păniîntenî, ci ca venetică, ca străinî, ca tîrtam, — 
termen care însemneză pe un supus austriac, şi 
ni’l explică nu un filolog român anti-semit, ci Evreul
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D. Lazăr Şăinoanu înainte de a se fi botezat: «tîr- 
tan — Unterthan» (Semasiologia, p. 246 nota). De 
unde dai"! pretenţiunik; Evreilor, cari pe de o parte 
ne adur la noî busta ancheta D-luî Bernard La- 
zare, şi pe de alta alergă la intervenţiunea anti- 
podilof? Ce însemneză gogoriţa emigraţiunilor, ca 
şi când noî ar trebui neapărat să’î rugâm a nu 
pleca? Plece sănătoşi! Ceî rnaî buni şi ceî maî ro
manizaţi vor române de sigur şi vor cere împămîn- 
tenirea jie calea cea constituţională. Pe ceî-lalţi 
nu’î oprim şi nu avem dreptul di; a’î opri, afaiu 
numai doră pe C(iî nebuni la balamuc,... A ! tocmai 
aci este o cestium; sciinţiflcă, pe cari; o voiil dis
cuta acum pe scurt cu somităţi israclitc.

Evreul D. Bernard Lazai*e ne-a spus (*ă carac
teristica cea maî generală perpetuă a Israeliţilor 
este că eî sînt insociabilî. Intr’o societate civilisată, 
ceî maî insociabilî sînt negreşit nebuniî, maî cu 
deosebire ceî bolnavî de megalomaniă şi de mania 
ţiersecuiţiunilor. Aceî ce se cred singurî «aleşî ai 
luî Dumnedeu)) sînt megalomanî tară îndoelă;cât 
despreţ mania persec.uţiiinilor, probă învederată 
sînt plângerile Evro'ilor contra Românieî.

în adevăr, predisposiţiunea speţeială a Evreilor, 
prognosa lor pentru nebuniă este un fapt de de
mult înregistrat în sciinţă. Celebrul alienist italian 
Cesare Eomliroso, israedit el însuşî, constată că la
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Evrei sînt de patni şi chiar de şese orîmaî mulţi 
nebuni de cât la orî-care altă naţionalitati;. El ci- 
teză pînă şi cifi'ele statisticf! <‘xacte pentru Anglia, 
Italia şi Germania după Jacobs, Servi, Verga şi 
Mayr (L’homme de genie p. 178).

în momentul de a termina acestă lungă epistolă 
primesc rliarul parisian L’Europeen din 1 Noembre 
1902, în fruntea căruia d. Anatole Li'roy-Beaiilieu, 
membru al Institutului, cere convocarea unei con- 
terinţe (‘uropene pentru r(*giilarea. afacerilor Ori
entului şi, între altide, dice; «En faisant ri•coniiaitre 
«Ies droits des Cliretitais par la Porte, lesdroitsdes 
‘.(isradites par la Roumanie, l’Eui'opi! montrerait au 
«niond(‘ (,{u’ell(“ ne s’inspire (lue des interets de 
(d’humanite et d(‘, la civilisation ...»

în loc d(‘ o conferinţă diplomatică ar li mult 
maî potrivită o conferinţă internaţională de medici 
ali(‘iiiştî, dar tară a,vocaţî de ceî interiiaţionalî.

Cât pentru ceî-ralţî avocaţî, ar trebui să se 
dea la lumină într’o nouă ediţiune şi să se traducă 
franţuzesce şi manţcsct', ba, şi englezesce pentru 
Statelc-Unite, preţiosul volum dc; 472 pagine, în
titulat : Procesul locuitorilor din Darabani, înaintea curţii 
cu juraţi din Dorohol, darea de semă în extenso cu ple
doariile d-lor T. Maiorescu, L. Dimitriu, N. Voinov, P. 
Ghica, Lepădat, Mândru, Nic. lonescu şi G. Cimara şi
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raportul procur or ulm general Retnus Opran, Bucurescî 
1879 în 80.

Îţî strîng niâua, iubite d-le.Bibicescu, eu con
servator, d-tale liberal.

Câm[)ina, 2 Noembre 1902 B. P. Hasdeu.

Acest articol a fost tradus immediat nemţesce în 
Jtumanischcr Lloyd (18—20 Nov. 1902) .şi a ^produs 
nu o mică impresiune în presa romană (Observa
torul 4 Nov. 1902, I^oca 0 Nov. 1902), maî ales în 
acea filo-semită (Cronica israelită 9 Nov. 1902), afară 
de o mulţime de felicitări căldurose orale .şi epis
tolare. Voîu cita în specie următbrele urări dela doî 
profesori universitari din Iaşi:

«Mult stimate l)-le Hasdeu,
«Vă rog să’mî daţi voit* să ve strîng mâna, 

«cu totă puterea sentimentuluî meu de admiraţiă, 
«şi entusiasm, pentru articolul Ce fel de antisemiţi 
«sint Românii, publicat de curând în Apărarea Naţio- 
«.nală, şi pe care tocmai îl terminai acum de cetit 
«în audul mai multora.

«Al D-tale cu lotul devotat,
«I. Gavanescul.))

«Onorate Domnule Hasdeu,
«Adânc impresionat de energicele cuvinte cu
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«cari aţî înfierat piirtarva nedemnă a autor uliu 
«celor 13 articole, caracteiizându-le ca «pledoarie» 
«a «unui avocat internaţional», ve rog să ’niî daţi 
«voie şi mie ca să exprim deplina mea admira- 
«ţiune. In împrejurările prin carî trecem aseme- 
«nea vorbe sînt adeverate fapte mari. Ele aruncă 
«asupra reacţiuriiî naţionale lumina unui nume 
«venerat de toţi; ele îmbărbăteză caracterele, aşa 
«de slabe, ale luptătorilor noştri; ele arată direc- 
(diunea în cai‘0 trebui' să ne îndreptăm hotărîţî, 
«fără întărdiare şi în unire, dacă nu voim să ajun- 
«gem iloţiî jidanilor.

«Dacă toţi frunţaşiî poporului nostru ar fi cuge- 
«tat ca D-v6stre (lela început — ce departe am fi, 
«şi de cate umiliri am fi scutiţi. Cea din urmă — 
«Marcus Samuel!

«Sfir.şesc, onorate Domnule Hasdeu, rugându-ve 
«să primiţi, şi cu acest prilej, încredinţarea înal- 
«teî stime şi admiraţiunî cu care sînt al D-vi'istre 
«cu totul devotat

A. C. Cuza.»

Voîu constata acuma nasceri'a ci'a psiehieă 
auto-biografică a articolului meu. Ca să fiu drept 
pentru Evrei, mărturisesc că acea nascere absolut 
intimă a ghicit’o numai fiica bucurescenă filo-se- 
mită Dorobanţul dela 13 Novembre 1902, No. 217,
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unde un Lethu Tinichigiul (lico: «Îinî vinucarn "'riM'i 
«a i-espund(‘ aspru d-luî Hascieu şi nu vorsc a’l 
«trata la rîndul inou rai ncrxactităţî, llind-că (‘U 
«respecte/, în d-sa pi* omul ce ti'i'ce de mare în- 
«văţat, logician, savant, om cu minte etc. etc., şi 
«înu vine greu să ’l îau la refec în public, dar aşa 
«între patru ochi, d-le Hasdeu, pot să vă întreb; 
«ştiţi d-v6stră mă rog re sc‘ vorbeşte de d. Has- 
«deii în Bucureşti în privinţa copilăriilor re face 
«cu expiirienţele d-sale spiritiste...» Aşa este; a 
ghicit’o părdalniciil de tinichigiu. Originea artico
lului meu (‘ste spiritistă, da, şi numai spiritistă, 
după cum ne vom convinge maî la vale. E de 
mirare însă i;ă ghicitorul I.eibu n’a descoperit în 
acel articol un element spiritist curat evn.'esc, şi 
anume conclusiunile, mele se întemeeză acolo pe 
doue ilustraţiiinî israelilte spiritiste: pe Cesare 
I,ombroso şi pi* Bernard I,azare, cari amîndoT de- 
irionstreză marea propensiune tradiţională a Evrei
lor la megalomaniă, nebunia cea maî insociabilă. 
Cesare Lombroso, după re ridiculisă fie ’ntâîu spi- 
i-itismul ca şi Lf'îbii Tinirhigiiil, a piililicat apoi 
la 1901 următorea solemnă i'iiergică retractări': 
«S( )iio vergogno.so e dolentemoltodiavercombattuto 
«con tanta tenacia la possibilită di'i fatti cosidetti spi- 
«ritici»1). Cat privesce pe acum de curând reposa-

1) Armando Pappalardo, Siaritismo, etl. 2, Milano 1901, p. II.
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tul Bernard I.azarc, acela care venise la noî în Ro
mânia ca să ne ameninţe! cu urgia, publicase la 
1893 doue interesante articole spiritiste întitulate ^ 
La teiepathie et le Neo-Spiritualisme într’o i'evistă oc- 
cultistă 1). Prin urinare, Leîbu Tinichigiul pote să 
rîijă cu haz de «experienţe spiritiste», nu rid însă 
fruntaşii ceî serioşi aî Sionuluî.

Cel inaî verhiu specimen autentic de o scriere 
automatică, cel maî vechi ii şi remas necunoscut 
în literatura spiritistă, este tractatul despice visc! 
din secolul IV, de Synesius, de ’ntâiu filosof neo-pla- 
tonic, elev al sublimei Hypatia din Alexandria, apoi 
episcop al Ptoleinaideî şi celebru prin imnurili! 
sale creştini*, pi* cari le admiră Villemain *). Acest 
tractat e forte riunarcabil maî ales prin teoria pi*- 
rispritului, adecă a corpului fluidic neperitor in
termediar între suliet şi între corp păniîntesc, 
«îcpwTov aojaa '’/r/pc», «primul corp al sufletului», un 
corp pe care spiritul îl păstreză şi de care se servă 
când plecă după morte din corpul cel visibil. Sy
nesius trimise tractatul seîi Hypatieî, sci*iindu-î ur- 
mătdrele: «Acestă cârti*, pe cai*e însuşi I)eul mî-a 
«poruncit s’o scriu şi a judecat’o, o închin imagi- 
«naţiuniî, discutând ai*olo despr*e suflete, despre

1) La haute soience, revue documentaire de la tradition esole- 
rique, 1893, t. 1, p. 51—60, 7i—91.

2) Melanges iiistoriques ot litteraires. Paris 1827 t. III, p. 391 sqq.
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«imagini suflotescî şi alte câtc-va ccţstiuiiî, iiecer- 
«cetate pînă astă-dî de cătni nici un alt lilosof 
«grec. Ce să maî spun? Intregă acesta carte a 
«fost isprăvită într’o singură ndpte, ba ctiiar pe 
(da sfîrşitul unei nopţi, după ce în vis priiniseî po- 
«rnnca de a scrie. In vr’o doue sau trei locuri îmî 
«părea că nu eu scriu, ci par’că sînt unul dintre 
«ascultători; şi chiar acuma, când recdh'sc, siin- 
«ţesc asupră’mî ce-va minunat (’a la poeţi, ca şi când 
«mî-ar resuna la aucj o voc(i divină))...1)

De aceiaşi natură, absolut de acelaşi natură 
(‘ste caşul meu, dar cu totul nepoetisat, având a 
face cu morţi bine cunoscuţi, fiirte controlat, sciin- 
ţiflcesce metodic, şi durând în curs de o lună şi 
junietate fără nici o visiune, fără extas şi pasi
vitate ca la Synesius.

în Septembre 1902, abia doue lunî după nnirtea 
nevestei miîli*, eîi renunţasem de o cam dată la 
orî-ce preocupaţiune politică, şi cu atât maî ales 
nu me gândîam de loc la cestiunea evrc'escă, 
pe care o dicşteptase în România famdsa notă. di- 
plomatică americană şi pe care eiî din parte’mî 
o consideram ca o simplă obrăsniciă caraghioză. 
La 13 Septembre, având ospi* la mine în Câmpina 
pe mediumul K., primii o ('omunicaţiune spiritică

1) Synesii Opei*a quae extant, ed. Petavius, Luteiace, 1623, i>. 2H3. 
Cfr. Druon, Oeuvres de Synesius, Paris 1878, ]). 400.
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clela soţia mea, care mî-a vorbit numai despre a- 
propiata aniversară de 17 Septembre, când trebuia 
să fiu în Bucurcscî la cimitir, acuma pentru prima 
oră eu singur dela mortea flîceî nostre. A doua 
(.li, la 14 Septembre, pe neaşteptate îmî sosesce 
la Câmpina mediumul A., prin care obicinuit mi se 
comunică tatăl meu mai tot-d’a-una rusesce, după 
cum eu am spus’o deja în Sic cogito (ed. III, p. 151), 
căci Spiritul preferă limba cea mai întrebuinţată 
în timpul vieţeî sale pămîntescî. Pe lîngă mine şi 
pe lîngă medîumul A., erau faţă d. V. Cosmovicî, 
d-na Luîza Cosmovicî şi intendentul meu Vasile 
Pascu.

Am primit atunci o lungă comunicaţiune, din 
care extrag în traducere următorul pasagiu:

«Gestiunea evreescă, 
rădicată de Americani, 
nu este aşa de nulă 
pentru România ndstră 
după cum eşti tu dis
pus a o crede: în viîtor 
vor mai fi drăşî şî erăşî 
dificultăţi în acâstă pri- 
vinţă. Dar de o cam 
dată este necesar pentru 
Români ca să se tîpă- 
rescă un respuns cu
rat îstoric despre Evreii

Bon' o CB eBpefiCKiS uon- 
HflTUH Âme pEKaHiţaiiH soBce 
ne TaKB nnnToaceHB jţaa 
nainen PoHunin KaKB tu 
CKjiOHeHB jţjMaTb: Bnepean 
6y^eTB eme h ein,e aai ya- 
nenia no aiony Bon ocy. Ho 
nona Heo6xonHMO aaa 
PoMHHOBB hto6u 6uaB 
nanenaianB otb^tb hhcto 
HCTopnnecKH o6b EspeaxB
POMHHCKHXB, H CTaTbS H0JI5S-
na noaBHTbca na

70721
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din România, şi arti
colul trebue să se pu
blice în limba francesă, 
iscălit şi scris de un 
Hasdeu. Numele teu, 
da, numele teu e fdrte 
cunoscut în Europa, şi 
articolul va ave o mare 
influinţă. Tu îl veî scrie 
nu ca anti-semit, căci 
nici tu, nici noî nu sîn- 
tem anti-semiţî, dar ar
ticolul va justifica Ro
mânia contra atacuri
lor ce’î fac Evreii. Dacă 
nu vrei să scrii fran- 
ţuzesce, atunci să scrii 
românesce. Resgândes- 
ce-te bine. Noî toţi sîn- 
tem în jurul teu, şi ’ţî 
vom sta în ajutor. A- 
lexandru — Boleslas —
Valeria.»

Acestă comunicaţiune venîa dară nu numai 
dela tatăl meu singur, ci însoţit de unchiul meu 
Boleslas şi încă de bunica mea paternă ă^alcria, 
despre care cu am vorbit pe larg altă dată, născută 
Evreîcă, dar sublimă prin virtuţile sale: «une sainto 
«par Ies actions nobles qu’elle a remplies dans son 
«passage lâ-bas», după cum o caracterisă fiica

uyacKOM'B flsuKt H Chts 
nojţiiHcaHa HanncaHa oahhh'b 
nai XaacjţeeBi. Tbo6 hmh, 
şa, TBoe HMfl onent h3- 
BtCTHO Bl EBpont H CTaTIjH 
n OHBBejţeTi 6ojn,uioe BJiia- 
HÎe. Tu ee naiiHiueiut ne 
aHTHCeiTHTHHeCKH, IlOTOMJ 
HTO HH TU HH MU H6 aHTH- 
C6MHTU, HO OHa OHpaBflaeTi 
Fomuhîio npoTHBi Hanan- 
KOBl KOTOpue atliaiOTl Ha 
Hee Eapen. Ecjxh tu ne 
xo'ieuiB HBcaTB Ha (j)paH- 
UV3CK03H HBUKt, T0rrT,a 
HHIUH HO lOMUHCKH. 06jy- 
Mafi Bce. Mu Bcfe BOKpyn 
t66h ii iiOMoacemi TeCl;. A- 
lexander. Boleslas. Va
leria.
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mea1). Nici însăşi bunica mea Valeria nu era de 
loc fllo-semită; fiii eî, forte aristocraţi prin cres- 
cere, amîndoî erau ostili Evreilor; apoi eu am fost 
tot-d’a-una anti-semit. Prin urmare, comunicaţiunea 
de maî sus cea cu: «nici tu, nici noî nu sîntem 
anti-semiţi» m’a superat la culme, ast-fel că eu 
m’am grăbit a exclama immediat: «ba asta n’o voîu 
face!» şi am repetat’o cu necaz nu o dată maî multe 
dile succesive.

Aşa au trecut la mijloc doue septâmânî şi 
maî bine.

La 3 Octobrc 1902, fiind în Câmpina, îmî aduseî 
aminte că n’am citit un şir de articole, publicate do 
curând de d. Take lonescu în (jiarul La Ttoumanie 
despre nota cea americană, şi m’am hotărît să mi’l 
cumper a doua-^i când voîu fl în Bucurescî, căcî — 
îmî diceam — d. Take lonescu este un fruntaş între 
conservatorî, şi eu unul, deşi conservator, totuşî 
trebue să me scutur de orî-ce solidaritate cu 
unele apucăturî strategice d’ale d-luî Take lonescu. 
Acestă idee me obseda, şi la 4 Octobre, sosind în 
Bucurescî, m’am grăbit după amiarjî a’mî procura 
numerele respective din La Roumanie. Nu le-am 
citit însă în acea rji, ci le-am reservat pentru întor- 
cerea la Câmpina. Observaî numaî că acea serie de

1) Sic cogUo, ecl. III, p. 210—222.
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articole se începe anume la 19 Septembre, adică 
aprope immediat după comunicaţiunea pe care o 
primisem la 14 Septembre, ast-fel că tatăl meu 
părea a me preveni despre apropiata primejdiă a 
campaniei celei americane a d-luî Take lonescu. 
Am priceput’o acuma, însă numai acuma.

In aceiaşi ^li de 4 Octobre me aştepta un alt 
nou fenomen spiritic, forte complicat şi forte con- 
vingetor.

La 4 Octobre, adecă o singură ^li după cu
noscutul discurs ţinut de d. Bibicescu la 2 Octobre 
în Consiliul comunal din Bucurescî, discurs despre 
care nu sciearn atunci nimic şi nu puteam încă să 
scîu nimic, măcar-că fondul luî era în cea maî 
strînsă legătură cu comunicaţiunea cea dela 14 
Septembre, — la 4 Octobre, în Bucurescî, sâra, în 
întunerec, fiind faţă fotograful Spirescu, mî-au venit 
doue comunicaţiunî spiritiste simultane, una prin 
mediul K. la un capet al mesei şi cea a doua prin 
mediul A. la cel-l’alt capet al mesei, ambii în stare 
cataleptică, stând în picidre. Prin cel dintâîu mî-a 
siu'is fiica mea franţuzesce despre (*estiunea evre- 
escă: «si tu n’as pas assez de conviction et surtout 
«assez de force pour te decider, alors je serai ă 
«cote de toi, sans doute sous rinfluence de noti'e 
«grand-pere qui a son idee et une tres-saine et
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«tres-justc appreciation...» Prin cel-l’alt mediu, mî-a 
scris tatăl meu rusesce:.

In ultima mea co
respondenţă, pe care ţî- 
am trimis’o, tu nu m’aî 
înţeles, şi aveai drep
tate, întru cât eu am 
fost pre-laconîc. Treba 
este că eu şi Boleslas 
dorîam atunci şi dorim 
ca tu, ca Hasdeu, să 
rostesc! cuvîntul nostru 
în cestiunea evreescă 
cea nedreptă, îar tu a! 
presupus că no! cerem 
dela tine să renunţ! la 
propriul teu eti în acestă 
privinţă. Vexând că tu 
nu în’a! înţeles pe mine, 
eu am inspirat pe un 
alt Român, şietă dară 
s’a făcut deja un pas 
în acestă direcţiune. As
tă^! ş: ier! eu şi Boleslas 
ţ!-am vorbit despre asta 
şi tu a! simţit vorbirea 
ndstră; aşa dară no! 
persistăm a crede că şi 
tu ve! spune cuvîntul 
teu...

Bl Moeîi iioc.itjiieit ko- 
pecnofljţeHuiii, Koxopyio a 
Te6i uepejaai, tli ne no- 
HHJIl MeHfl, H IIM't.Tfc npaBO 
TaKT) KaKl H dlJ.TB Bl Heîl 
cjHuiKOMi .laKonirieHi; at.10 
Bl TODii HTO Moe n Bojiec- 
jaBOBO aceaanie 6u.io n ecib 
MTO 6bi Tbi CKa3a.11 CBoe 
XaacaeeBCKoe c.iobo bi cb- 
peficKOMi neiipaBOMi ; 
Tbi :Ke nneunojioacHJii mto 
MH T.iedyemi oti Te6a ot- 
KaaaTbCfl oti TBoero a b'i. 
3T0MI Bonpoclb. BHfffl HTO 
Tbi ne nonajii Mena, to a 
RHjiiiii.il jpyroMj PoMHny,
H BOTl TH BH^HIUb HTO yxe 
ecTb oaHHi mariBi OToai aa- 
iipaB.ienin. Cerosaa n BHepa 
a BatcTt CI Eo.iec.TaiiOMi 
6ec'ijOBa.iH ci to6ok) o6-b 
3T0MI, a TEI noHycTBOBaai 
Hauiy 6ect;iy, h tbki mbi 
Bceace Bipnai hto tbi CKa- 
Hceiub cBoe caoBO...
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Peste câte-va (Jile eu am citit discursul d-luî 
Bibicescu, şi m’am încredinţat pe deplin despre a- 
deverata luî genesă: «vexând că tu nu m’aî înţeles, 
eu am inspirat pe un alt Român»; dar tocmai de 
aceea, dorinţa tatălui meu fiind acum aprope de 
tot realisată prin acel discurs, fie cu, fie d. Bibi
cescu, — începui a crede că rolul meii nu maî e ab
solut necesar. Ceea ce m’a mulţumit personal mente, 
este că frasa dela 14 Septembre; «nici tu, nici noî 
sîntem anti-semiţî» avea un alt sens decum mi se 
păruse mie la prima impresiune. Am fost dară 
amîndoî satisfăcuţi de o potrivă; şi cii şi spiritul 
tatălui meu. Îmî remânea totuşi ce-va inexplicabil. 
Asupra cestiuniî evreescî mî-au vorbit tatăl meu, 
unchiul meu, bunica mea şi fiica mea... Dar cum 
do a tăcut nevesta mea, care pe pămînt împăr- 
tăşîa cu desăvîrşire părerea mea asupra Evreilor ? 
Soţia mea, atât de francă şi atât de energică, să 
nu’mî spună nici o vorbă? Ea, care me poveţuîa 
la orî-ce pas? şi care avea asupră’mî atâta bine- 
făcetore putere în curs de patru decennie conju
gale? Maî ales să nu’mi qlică ea nimic, pe când 
Lilica nostră s’a pronunţat deja într’un mod afir
mativ? T6te acestea me turburau.

în fine, la 18 Octobre, prin mediul K., fiind pre- 
sintc pictorul Eugeniu Voînescu, eu am primit mult 
dorita comiinicaţiune, forte remarcabilă prin o-
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bi(;ctivitate, prin acea franchoţă şi energia atât de 
caracteristice la nevesta mea, însoţite de vioiciune 
şi ironică. Iată-o:

((Dragă Hasdeu, deşi sînt oprită a’ţî spune 
((tot ce sciil şi ce se face aici, însă m’am rugat 
((aşa de frumos luî tata-socru, încât el mî-a dat 
«voe să’ţî spun tot ceea ce tu ai găsi greu de 
((îndeplinit; .ş’apoî m’aî crede şi pe mine ames- 
((tecată în adevăratul mic complot ce s’a ur^it în 
((contra bunului teu simţ. Nu e drept că eu aş 
((vrea să te rog să faci ce-va care ţi-ar (jălca pe 
((inimă, adică eu aş stărui pe lîngă tine ca să scrii 
((despre Evrei aşa cum p(5te ar dori Valeria, care 
(((! aic,î şi citesce ce scriu; însă atunci când m’au 
((pus şi pe mine în acea urckilă, ei*a tocmai că 
«lipsisem o clipă, şi s’aiî folosit. Şi fiind-că me cam 
«superascm, ce e drept, am obţinut să fac eu 
((Singură acestă povestire, pentru ca să se scie 
«cum sunt legăturile mele faţă de tine, care’mî 
«eşti acuma cu adevărat drag, căci te iubesc ca 
«spirit şi nu ca umbră trecătore pămîntescă. Dacă 
«veî voi a scrie asupra Evreilor ce-va, atunci de 
«sigur veî alcătui o monografie pur istorică, pe 
«care X. abia aşteptă pentru a’şî vărsa sarcasmul 
«copilăresc care’l stăpânesce. Iată, dragă Hasdeu, 
«ce ţineam a’ţî face sciut.»
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După şedinţa dela 18 Octobre, eu n’am în- 
târţliat de a lua o hotărîre definitivă pe următo- 
rele temeiuri:

1° Cele treî-spre-^ece articole ale d-luî Take 
lonescu me silesc a nu maî tăce ;

2° Ocasiunea de a me rosti îmî este dată prin 
discursul d-luî Bibicescu;

3° Renunţ la punctul de vedere pur istoric, 
în privinţa căruia m’am rostit îndestul deja altă 
dată în Istoria toleranţei religidse;

4° Voîu arăta că nici eu, nici alţi Români, n’am 
fost nici o dată anti-semiţî în sensul obicinuit al 
cuvîntuluî;

5° Evreii ceî distinşi sînt şi vor fi ori-când 
îmbrăţişaţi în România şi de cătră Români;

6° Causa respingerii Evreilor în massă este in- 
sociabilitatea lor cea tradiţională, recunoscută chiar 
de fruntaşi israeliţî ca Lombroso şi Bernard Lazare;

7° Naturalisarea orî-căruî străin de orî-ce reli- 
giune nu pi'ite fi colectivă, ci numai strict indivi
duală.

Punctările 1°, 2a şi 4° le datorîam direct spiri
tului tatălui meu, punctul 3° spiritului nevesteî 
mele, punctul 6° spiritului fiicei mele, după cum 
se va vede maî jos; îar restul şi sintesa totală, 
liberul arbitriu al alegeriî şi al armonisăriî, îmî
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aparţin mie; prin urmare, a mea remâne întrega 
responsabilitate personală, orî-cât de mare şi ori
cât de variată ar fi influenţa din partea amicilor 
celor desincarnaţî. Aşa însă este în caşul meu, căci 
eu caut şi primesc comunicaţiunî numai controlabile 
dela spirite bine cunoscute; în caşuri contrare, când 
are' a face cine-va cu Spirite anonimice sau pseu- 
donimice, când nu le controleză şi nu le p6te con
trola, resultatul îl duce pe bietul zăpăcit la Ba
lamuc.

Din dată ce am formulat programa de maî sus, 
m’am apucat a şi scrie; şi sera la 25 Octobre, în 
Bucurescî, prin mediul A, fiind faţă fotograful Spi- 
rescu, am avut dela tatăl meu următdrea comu- 
nicaţiune:

la timp oportun tu 
aî sciut a pune 

mâna pe condeîu. Pen
tru a te împăca cu 
mine şi cu Boleslas, noi 
amîndoî îţi mărturisim 
acum cu sinceritate şi 
din totă inima că nu 
noi te călăuzim în ces- 
tiunea evreescă, ci noî 
recunoscem de bună- 
voe că tu ne călăuzescî 
pe noî...

... CBoeBpeMeHHO iti caji't 
c'BVM'fei'B n HHflTBCfl 3a iiepo. 
HT06B1 npHJinpHTb leoH co 
MHOK» a ch EojecjraBOsn,, 
KaKt s, TaKB u Eojiec.iaBB, 
HCK.ieHHO H ce JţeHHO C03- 
HaeMCff Te6i, hto ne mu py- 
KOBOJţEMl Te ne, B R'B 3T0M-B 
BOU, oct Te6s, HO ao6 o- 
BOHBHO npHSHaeM'B ceoff py-
KOBOJţHMUMH TO6OK). . .
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La 1 Novembre articolul meu, adică al nos
tru, a fost terminat şi gata de tipar. în sera din 
acea ^i, în Bucurescî, prin mediul A., faţă fiind 
pictorul Eugenii! Voînescu şi fotograful Spirescu, 
mî-au venit trei comunicaliunî. Tatăl meii, rusesce, 
mî-a mulţumit din parte’î şi din a tuturor aî noştri. 
Fiica mea mî-a dat apoi a înţelege participarea 
sa la articol: «... tu as parfaitement eu raison 
<(de citer ce Lazare Bernard. Je t’embrasse, cher, 
«cher, cher papa. Toute ă toi, ta Lili». Nevesta mea, 
forte energică ca pretutindeni şi tot-d’a-una, s’a 
mărginit cu o singură exclamaţiune: «Bravo, Has- 
«deu, te sărută a ta Julia!»

Me opresc aci.

Originea spiritică a articolului meu este, cred, 
maî mult decât demonstrată. Şi totuşi orî-cine a fost 
sigur că lucrarea e propriă a mea, şi cu atât maî 
vîrtos aş fl sigur eu-însumî dacă n’aş cunosce în- 
tr’un mod aşa picând documentai peripeţiile lupteî, 
pe care am descris’o maî sus şi’n care m’a sus
ţinut Spiritul nevesteî mele contra altor Spirite 
amice, închipuindu’şî dînsa cu grijă că ele sînt 
unite într’un «mic complot». Fenomene analoge mi 
s’aiî întămplat nu o dată, supuse controlului celuî 
maî riguros. Voîu maî aduce un singur exemplu 
mult maî vechîu.
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La 28 Februarie 1897, dimineţa, amicul meu 
lonnescu-Gion venise la mine ca să’î dau o cuge
tare; pentru Albumul studenţilor, rugându-me din 
partea d-neî Sihlenu. Întimpinându’î că n’am nioî 
o cugetare de comandă, Gion mî-a răspuns că e 
necesai1 să-î dau ce-va. Atunci, după câte-va se
cunde de resgândire, am scris şi am dat luî Gion 
următe'irea bucată, pe care nici n’am maî reve- 
dut’o pînă la 20 Martie, c,ând am găsit’o tipărită 
în diarul Epoca 1897 No. 406:

«Credinţa e maî pe sus de şedinţă;
«Voinţa e maî pe sus de inteligenţă;
«lată de ce credinţa şi veiinţa singure domină 

«lumea, domină şi vor domina tot-d’a-una.
«Credinţa şi voinţa întrunite ceinstitue o sinte;ză 

«numită caracter.
«Cât de puţine sînt caracterele;!

„B. P. MaseJeu.11

în momentul de a scrie acea cugetare, cu eram 
convins şi aş fl jurat că este propriă a mea, îar 
nu inspirată. Peste eli nu m’am gândit de loc la 
acea cugetare, şi n’am vorbit cu nimenea despre 
ea. Gion, pe de altă parte, în elina aceîa n’a co- 
municat’o nimenuî. Eî bine, sera din acea <ji 28 
Februarie avuî la mine o şedinţă spiritistă cu 
mediul Dr. S., fiind faţă dd. Zamfir Arbore, G.
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Stephanescu (profesor Ia Conservatoriul de nm- 
sică), fotograful Spirescu şi C. Ciocazan. In comu - 
nicaţiune spiritul flîceî mele mî-a făcut cunoscut 
cu multă flneţă că dînsa anume me inspirasem 
dimineţa. Iată pasagîul, prin care ea îmî anunţă 
că de aci înainte va face o dată pe lună cătem 
o şedinţă specială relativă la clasificarea carac
terelor omenescî: «Ayez rattention forte et sou- 
«tenue, et la croyance qui toujours est hien superieiu e 
aâ la Science. Reflechissez, et puis vous verrez ar- 
«river la comprehension sur Ies pas de la volonte 
«ă vous instruire — volonte toujours mieux placee que 
(.(.VintelUgence. Voilă l’exordium ă cette serie de con- 
«ferences qui continuera chaque deraiere seance du 
«mois...)) Aşa dară, cugetarea mea cea de dimi- 
neţă mî-a fost suggerată direct de cătră Lilica, cu 
scopul ad-hoc de a anunţa de-seră programa unor 
conferinţe ale eî, cari în realitate s’au şi ţinut apoi 
în curs de maî mult timp în fie-care ultimă Vineri 
a fle-căriî luni. însă — observaţi bine acestă tră
sură capitală — acea suggestiune eu n’o primisem 
orbesce, n’am lăsat’o sterpă, ci numai o luasem 
ca un simplu punct de plecare, de unde am tras 
conclusiunî necontestabil ale mele, fecundate în 
individualitatea mea, cu al meu liber arbitriu, cu 
a mea responsabilitate. Din sentinţa mea, care este 
a mea: «credinţa şi voinţa singure domină lumea».
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eu puteam să clesfăşur o întregă istoriă univer
sală ...

Faţă cu probe experimentale irresistibile de per
sistenţa euluî omenesc după morte şi a consecin
ţelor postume ale iubiră intre omeni, resultă posi
bilă pentru mulţi aleşi:

asociaţiunea între morţi şi viî.
Dar e roditore pentru binele omenirii numai 

asociaţiunea înti*e sufletele cele maî înaintate şi 
maî ales cele maî altruiste, pe când egoiştii şi va
nitoşii nu se iubesc nici pe pămînt, în deşert dară 
vor căuta comunîcaţiunî spiritiste seriose, şi ’n 
orî-ce cas: Spiritul nu p6te da maî mult decât în 
rnesura evoluţiuniî la care prin mdrte a ajuns 
el-însuşî.

Isprăvind, me ’ntorc la poema mea Dumnezeii, 
şi voîu repeta pe Gaudeamus al meu:

Să me bucur, căci omu’i o treptă 
Pe suişul cel fără de-apus,
Şi martirul meu cuget aşteptă,
Ieri un vierme şi mâini un Isus,
Cale-lungă

s’ajungă
mai sus!')

1) Sarcasm şi ideal, p. 169.193.
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La 4 Scptembre, joî, în Gâmpina, eu am pus 
capot lucrării mele, citind’o atunci la câţî-va amici. 
Dumineca mî-a sosit clin Paris, expediată la 12 
Septombre stil nou de cătră librarul meu Lucien 
Bodin (rue Christine 5), recenta importantă carte a 
reposatuluî Frederic W. H. Myers, unde pe'la finea 
tomului II găsesc, întemeiată pe alte fenomene, 
următorea conduşiune întocmai ca la mine:

«Observaţiunea, experimentul, inducţiunea, pe 
«maî mulţi cercetători, între cari sînt şi eu, ne-au 
«condus la credinţa într’o directă sau telepatică 
«intercomunicare nu numai între suflete 
«omenesc! încă pămîntene, dar şi între 
«suflete pe pămînt şi între Spirite duse... 
«Eu unul nu me îndoesc că starea acestora din 
«urmă este un punct din infinita evoluţiune 
«de înţelepciune şi de iubire. Iubirile lor 
«cele do pe pămînt persistă...»1)

1) Myers, Human personality and its survival of bodily death, 
London, 1903, in—8 t. II, p. 287: «ObserVation, experiment, inference, 
have led many inquirers, of whom I am one, to a belief in direct or. 
telepathic intercomunication, not only betvveen the minds of men still 
on earth, but between minds or spirits still on earth and spirits de- 
parted... I at least see ground to believe that their state is one of 
endiess evolution in wisdom and in Iove. Their loves of earth per
siste ...»
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Destul, căci prî-ce adaos ar fi pre mult: ..

Nu desveli d'odată altarul nemuririi. ''
Lumina ’î ameţesce pe ceî nedumeriţi...

Câmpina, 9 Septembre 1903.
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