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DOCTORUL ANASTASIE FÃTU
DESPRE SOCIETATEA JUNIMEA

A

bsolvent al Facultãþii de Drept din Viena ºi de
Medicinã din Paris (unde a fost invitat sã profeseze), Anastasie Fãtu (1816-1886) a ocupat
diverse funcþii: medic al oraºului Iaºi ºi al miliþiei
moldoveneºti, profesor de obstetricã ºi ginecologie la
Institutul Gregorian (ca director ºi ºef de secþie, a pus
bazele asistenþei materno-infantile din Moldova ºi a primei
creºe pentru copiii abandonaþi), profesor de medicinã popularã la Seminarul Teologic de la Socola, profesor la
Catedra de Botanicã ºi Fiziologie a Universitãþii din Iaºi;
din 1858, deputat în Divanul Ad-hoc al Moldovei, deputat
ºi senator în urmãtoarele adunãri legislative ale
Principatelor, preºedinte al Societãþii de Medici ºi
Naturaliºti (prima societate ºtiinþificã româneascã) – pe
care o sistematizeazã pe secþii ºi îi restructureazã muzeul;
a elaborat programe privind organizarea învãþãmîntului
românesc; pe terenul sãu, a organizat în 1856 prima grãdinã botanicã din Principate; a înfiinþat „Asociaþia pentru
încurajarea Junimei Române la învãþãturã în strãinãtate”; a
elaborat primul manual universitar românesc de botanicã,
Elemente de botanicã cuprinzînd histologia, organografia,
fiziologia vegetalã (1877).
Doctorul Anastasie Fãtu este ales în anul 1873, pentru
bogata sa activitate, membru al Societãþii Academice
Române (iniþial Societatea Literarã Românã – 1 apr. 1866,
devenitã Academia Românã la 1879). În Discursu de recepþiune pe care l-a susþinut în faþa membrilor Societãþii, Încercãrile pentru desvoltarea scientieloru naturali în România
(publicat în volum (175 pag.) la Imprimeria Statului,
Bucureºti, 1874; cuprinde ºi rãspunsul dat în numele societãþii de cãtre V.A. Urechia) a prezentat starea ºtiinþelor în
România, arãtînd contribuþiile – pe domenii (Geologie,
Apele minerale, Flora României, Fauna României) – ale
„iluºtrilor bãrbaþi care au luat parte activã la cultivarea
ºtiinþelor naturale”, tratatele ºi scrierile periodice elaborate de
aceºtia, mijloacele publice ºi private care au contribuit la
evoluþia ºtiinþei româneºti, ºi a propus realizarea unei „charte
ºtiinþifice a þãrii” (susþine acest demers al sãu, donînd 10 000
franci cãtre Societatea Academicã Românã).
În discursul sãu, la capitolul dedicat „Mijloacelor private de vulgarizare a ºtiinþelor”, a expus, alãturi de
Societatea de Medici ºi Naturaliºti, Societatea de ºtiinþe
naturale din Bucureºti, Societatea Academicã Românã,
Societatea pentru învãþãtura poporului român etc. ºi
Societatea Junimea.
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Momentul acestei prezentãri corespunde încheierii
primei etape a Junimii, „etapa ieºeanã”, ºi proaspãtul academician face un rezumat a ceea ce a însemnat Societatea
Junimea, activitatea sa interioarã – literarã, cu ºedinþele în
care se prezintã creaþiile membrilor, abordarea problemelor limbii ºi ale ortografiei ºi cea „exterioarã” –
revista „Convorbiri literare” (aminteºte de tipografia –
fãcea posibilã tipãrirea revistei, din 1867 – ºi librãria societãþii, dar, elegant, pune pe baza unei crize financiare trecerea acestora în proprietatea altcuiva), volumele publicate
de membrii societãþii, prelegerile publice ºi politica iluminaþilor intelectuali junimiºti, pe care o considerã „exclusã
din discuþiile societãþii”.
Considerã cã Junimea are drept obiective aflarea adevãrului, prin discuþiile libere, care „lumineazã mutual” pe
membri, ºi ilustreazã cu cîteva din temele care au fost abordate în ºedinþe privitor la probleme cu caracter naþional.
Este evident cã prezentarea Societãþii Junimea în faþa
membrilor Societãþii Academice Române nu putea fi fãcutã
decît expunînd latura sa constructivã, nefiind locul de a
aborda ºi alte aspecte mai discrete ale sale, încît consider
cã un asemenea mod de a vedea lucrurile l-a fãcut ºi
Grigore T. Popa în Nota Sãrbãtoarea „Junimii” („Însemnãri ieºene”, an. I, nr. 10, 15 mai 1936): „… acesta a fost
marele merit al Junimii, dincolo de altã explicaþie: ea a
preþuit cultura mai presus decît orice ºi a þinut ca aceastã
culturã sã fie serioasã, adicã deplinã ºi exactã”.
Societatea Junimea a fost fondatã în anul 1865 (1863 –
n.R.C.) de cãtre d-nii Pogor, Maiorescu, Teodor Rosetti ºi
I. Negruzzi la care se adauserã apoi Leon Negruzzi ºi N.
Schileti. Numãrul membrilor crescu apoi din ce în ce
schimbîndu-se în cursul timpului. Numãrul membrilor se
urcã astãzi la mai mult de patruzeci.
Acesta societate nu a avut niciodatã statute sau reguli
dupã care sã se orînduiascã activitatea literarã. Relaþiile
dintre membri a fost totdeauna regulate numai prin sentimentul de colegialitate care-i baza împreunãrii. Fiecare
membru a fost cu totul liber în privirea activitãþii sale; discuþiunile de asemenea nesupuse nici unui soi de regulamentare. Cu toate acestea, sau mai bine zicînd, din aceastã
cauzã nici nu s-a ivit în acesta societate neînþelegeri sau
certe pentru lucruri de simplã formã fãrã interes, precum ºi
pe de altã parte legãtura dintre membri s-a întãrit din ce în
ce luînd caracterul prieteniei.
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Pentru a face parte din aceastã societate nu trebuie nici
o formalitate. Deviza ei ºãgalnicã, însã care corespunde
adevãrului este „intrã cine vrea, rãmîne cine poate”.
În privirea intereselor materiale Societatea Junimea a
avut la început o tipografie a sa în care a tipãrit gratis mai
multe cãrþi ºcolare, care se vor enumera mai la vale. În
urma unei crize financiare societatea a fost nevoitã a se
desface de aceastã tipografie care a fost luatã de cãtre doi
din membrii acestei societãþi ca întreprindere privatã.
Acesta însã nu atinge întru nimic îndatorirea ce societatea
a luat asupra-ºi de a tipãri pe socoteala sa cãrþi de o utilitate recunoscutã care i s-ar propune de autori lor.
Societatea Junimea a înfiinþat în Iaºi ºi una librãria precum ºi un cabinet de lecturã, cãutînd a þine publicul ieºean
în curentul producerilor celor noi ale ºtiinþei apusene. În
urmã însã s-a desfãcut de acea librãrie (acum libr.
Surandansky) precum ºi de cabinetul de lecturã. Existenþa
unui asemenea cabinet în Iaºi porneºte însã de la
Societatea Junimea.
Afarã de acesta Societatea Junimea dã cîte una bursã
unui student din strãinãtate fãrã concurs ºi numai dupã
aprecierea producerilor sale de societate.
Activitatea literarã a Societãþii Junimea are douã pãrþi:
una mai mult interioarã, pentru cultura mutualã a membrilor sãi. Pentru acesta se citesc în ºedinþele ei prelungi
producerile membrilor, opuri însemnate strãine (Buckle,
Schopenhauer, Carey etc.). Fiecare membru e þinut sã
comunice societãþii descoperirile noi, scrierile însemnate
apãrute în sfera de ºtiinþã cu care se ocupã îndeosebi.
Societatea discutã ºi criticã în ºedinþele ei producerile
literare ºi ºtiinþifice române, atît cele ale membrilor cît ºi
ale celor ce nu fac parte din ea. Critica joacã în genere un
rol capital în Societatea Junimea; ea este exercitatã fãrã
nici un fel de consideraþiune ºi cu destul de mare asprime,
ºi chiar cu privire la aceastã criticã ºi-a luat societatea
deviza numitã mai sus.
Activitatea exterioarã a Societãþii Junimea se manifestã
prin foaia Convorbirilor literare ºi prin prelegeri populare,
nu mai puþin prin cãrþile produse de membri societãþii, sau de alþii, ºi tipãrite de ea.
Convorbirile literare au fost fondate în anul 1866 de d.
I. Negrutzi. Aceastã foaie nu este chiar organul societãþii.
Scrierile publicate în ea nu trec toate prin aprobarea societãþii. Totuºi pînã la unu punct Junimea se serveºte de
Convorbirile literare ca organ de publicitate. Aceasta foaie
este acum în al ºaselea an al existenþei sale. În anul acesta
materia fiind mai îmbelºugatã, foaia iese în un numãr mai
mare de coli (6 coli pe lunã). Ea numãrã colaboratori din
toate pãrþile locuite de români, ºi cuprinde lucrãrile cele
mai variate, mai ales literare; cele mai multe originale.
Poezii strãine traduse în versuri sînt de asemenea destul de
multe proze strãine traduse, forte rare.
Prelegerile populare au fost introduse în Iaºi de d.
Maiorescu în anul 1864. Înfiinþîndu-se apoi societatea
luarã parte la ele mai mulþi din membri Junimii. Aceste
prelegeri se þineau în numãr variat în fiecare an în lunile de
iarnã. Subiectul este totdeauna unu întreg. Fiecare
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prelegere conþine o parte din suma de idei ce este sã se
înfãþiºeze publicului. Diferitele programe ºi rezumatele
acestor prelegeri s-au publicat în Convorbiri. Ele se þineau
în sala Universitãþii înaintea unui public destul de numeros
în care ºi damele sînt reprezentate.
Societatea Junimea posedã unu dosar de curiozitãþi în
care toate aberaþiunile gustului ce sînt din nenorocire atît
de dese în literatura noastrã, sînt pãstrate în original.
Politica militantã este exclusã din discuþiunile societãþii.
Interesele mari ale þãrii fãcu însã adesea obiectul discuþiunii pentru ca membri sã se lumineze mutual asupra lor.
Opiniunile sînt însã cu totul libere. Societatea nu are principii fixe ºi nestrãmutate de la admiterea cãrora sã atîrne
participarea la ea. Silinþele ei sînt de a afla adevãrul, ºi
pentru acesta trebuie respectate toate opiniunile, pentru ca
din ciocnirea ºi combaterea lor sã se poatã deosebi. Pentru
a da ideea despre obiectele asupra cãrora s-a discutat în
societate, citãm: „Valoarea istoricã a popoarelor latine ºi
germane. Cauzele voiniciei românilor în timpurile mai
vechi. Direcþiunea spiritului bucureºtean. Politica exterioarã pe care trebuie sã o urmeze þara noastrã în viitor,
bazatã pe mersul istoriei popoarelor Europei în legãturã cu
starea interioarã a spiritelor în faza actualã, meritele lui
Heliade, etc. etc.”.
Unul din obiectele care a ocupat mai mult pe societate
atît în timpurile de mai înainte cît ºi în cele din urmã este
chestiunea ortografiei. Acea ce a rezultat este adoptatã în
Convorbiri, deºi nu în mod absolut, ci numai provizoriu
pînã la noi cercetãri.
În fiecare an la aniversarea fondãrii societãþii se dã unu
mare banchet la care iau parte numai membri societãþii.
Fiecare membru e þinut sã facã pentru acea ocaziune cîte
una scriere pe cît se poate de un conþinut vesel ºi mai ales
satiric.
Cãrþi publicate de membri ai Junimii sau de alþii
tipãrite de ea:
Maiorescu: 1) C. Penal, Bãrnuþiu; 2) Presa românã; 3)
Scrierea limbei românã; T. Negrussi: 4) Dramele lui
Schiller (Hoþii, Fiesco, intrigã ºi amor), traduceri; 5)
Miron ºi Florica; 6) Poezii.; P. Carp: 7) traduceri din
Shakespeare: Macbeth; 8) Othello; D-na E. M: 9) Schiller,
Moartea lui Valenstein, traduceri; I. Munteanu: 10) Ode ºi
epode de Horatiu cu comentariu; Gr. Paicu: 11) Epitome
Hist. sacrae.; I. M. Melik: l2) Elemente de aritmeticã; 13)
Elemente de gramaticã; N. Culianu: 14) Elemente de algebrã; Mesota: 15) Prütz, Geografia ºi Istoria universalã
prelucratã pentru români; Bodnãrescu: 16) Riensi, dramã
în 5 acte; V. Alecsandri: 17) Dumbrava Roºie, poem
istoric; Xenopol: 18) Discurs la serbarea de la mormîntul
lui ªtefan cel Mare; 19) Despre învãþãmîntul ºcolar;
Caragiani: 20) Gramatica elinã.
Sub presã:
Maiorescu: traducere din Schoppenhauer; Xenopol:
Cronologia Istoriei Universale; Culianu: Calculul diferenþial ºi integral; Quetelet: Astronomie, traducere; Burlã:
Gramatica elinã.
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