Constantin OSTAP

MAIORESCU, HASDEU
ªI PRELECÞIUNILE DIN 1863

M

uzeul Literaturii Române Iaºi, împreunã cu
Direcþia Judeþeanã P.T.T. Iaºi, pregãtiserã,
încã din toamna anului 2003, o placã de marmurã inscripþionatã care urma sã fie fixatã pe peretele
clãdirii din strada Cuza Vodã nr. 3 – Poºta centralã –
(clãdire ce adãpostea, în 1863, Banca „Moldova“), frumos
refãcutã de actualii proprietari, în perioada 2000-2003.
Textul acestei plãci este urmãtorul:
„În aceastã clãdire – monument istoric din secolul al XIXlea, Titu Maiorescu, ilustrul scriitor, profesor ºi demnitar,
a inaugurat, în februarie 1863, celebrele prelecþiuni ale
Junimii ieºene.
M.L.R. – 2003
Din diverse motive, aceastã placã a fost dezvelitã abia
într-o geroasã zi de 13 februarie 2004, asistenþa întruninduse apoi în sala de conferinþe a instituþiei – probabil acel salon
unde Maiorescu þinuse prima sa prelecþiune cu tema:
Familia în stat ºi în societate; Educaþiunea în familie.
Despre aceasta, Titu Maiorescu scria din Iaºi la data de
18/30 martie 1863, tatãlui sãu, cu nedisimulatã satisfacþie:
„… Cursul meu public e frecventat peste aºteptare. Sala,
deºi îndoit de mare în comparare cu cea de la Bucureºti, nu
încape pe toþi; multe dame (cam 35) ºi, ceea ce mã surprinde,
din aristocraþia de aici, aºa d.e. Madame Mavrocordat cu
toatã familia…“1
Dacã montarea plãcii amintite s-ar fi fãcut în toamna
anului 2003, ar fi fost un prilej de a aniversa 140 de ani de la
înfiinþarea „Junimii“ ºi de la prima prelecþiune a lui
Maiorescu.
ªtiu cã anul 1863, ca an al înfiinþãrii „Junimii“, este contestat de unii, inclusiv de Iacob Negruzzi2 sau Z. Ornea3.
Totuºi nu se poate neglija lucrarea lui I. Cremer, Despre
începuturile Junimii, publicatã în „Familia“, nr. 7/1969, p.
18, care citeazã cuvintele lui Th. Cerchez, „administrator al
tipografiei societãþii Junimea pe anul 1868“, incluse în
raportul cãtre Ministerul Instrucþiunii Publice (1868): „societatea Junimea este fundatã în octombrie 1864.”4
Sã reamintim cã G. Panu, în volumul I Amintiri de la
„Junimea“ din Iaºi5, spunea: „… Aºa, d. Negruzzi (sic!) a
stabilit deocamdatã anul înfiinþãrei: acela de 1863. A ajuns
domnia sa sã stabileascã ºi luna – luna februarie…“
Nu vom continua cu argumentãri referitoare la anul 1863
ca an de înfiinþare a „Junimii“. Sã ne întoarcem la prelecþiunile din 1863.
Spune acelaºi G. Panu: „… Eram de 13 ani (de fapt de 15
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ani, n.n.)… cînd am auzit ºi am cetit pe multe afiºuri cã: în
sala Bãncei României (de fapt, Banca „Moldova“, n.n.) din
strada Goliei (Cuza Vodã, n.n.) – astãzi casele Weisengrün –
un tînãr învãþat, nou sosit, Tit Liviu Maiorescu, va þine o
serie de prelecþiuni populare (…) Ca bãiet curios ºi studios,
în fiecare Duminicã la orele 2, eram în sala Bãncei, într-un
colþiºor (…) Cele douã sau trei prelecþiuni n-au fãcut impresie asupra mea (…) Cînd însã d. Maiorescu a început a trata
chestiuni de esteticã, frumosul, sublimul ºi plãcutul, literatura clasicã ºi romanticã, talent ºi geniu etc., aceste lucruri miau deºteptat un mare interes…”6
Nici Iacob Negruzzi, nici G. Panu ºi nici Z. Ornea nu
precizeazã în ce zi de duminicã a avut loc prima prelecþiune
a lui Maiorescu. Nu gãsim aceastã precizare nici în Însemnãri zilnice7. I. Rãdulescu-Pogoneanu, care a publicat aceste
Însemnãri… arãta: „… lipsesc complet anii 1860-65…“; la
pagina 119, precizîndu-se, cu referire la caietul 3: „…
Lipsesc adicã însemnãrile privitoare la… aºezarea în Iaºi…
cu începerea «prelecþiunilor populare» ºi întemeierea societãþii «Junimea» (1863) ºi a «Convorbirilor literare» etc.“
El face referiri la Epistolarium: „… Acele «Epistolaria»
însã nu ºtiu sã se fi gãsit între cele rãmase la moartea sa etc.“
Acum ºtim cã în volumul IV Jurnal ºi epistolar (22 iulie
1862-30 iunie/12 iulie 1864) gãsim nota 90, cu urmãtoarea
redactare: „… În februarie (?) 1863, Titu Maiorescu începe
la Iaºi, în sala Bãncei Moldova, un ciclu de conferinþe cu caracter pedagogic despre care avem preþioase informaþii în
«Lumina» din Iaºi, 1863, nr. 10, ciclu comentat de B.P.
Hasdeu etc.“8
La Biblioteca „Mihai Eminescu“ din Iaºi se pãstreazã
revista lui B.P. Hasdeu „Din Moldova“ (1862), devenitã, din
1863, „Lumina“ (nr. 10). Revista „Din Moldova“ al cãrei
„redaptor“ era B.P. Hasdeu, avînd deviza „In magnis et
voluisse sat est“, a fost tipãritã la tipografia Bermann-Pilecki
din Iaºi. În Precuvîntare la nr. 1/1862, redactorul anunþa: „..
Ori-ce articlu bine conceput ºi bine scris, din domeniul oriºi cãrei sciinþi ºi arte, fãrã deosebire, pînã ºi o cercetare
matematicã séu medicalã, se va primi în columnele acestei
foi…“
Credincios acestui principiu, Hasdeu a publicat acele
Studii asupra limbei române de C. Negruzzi, începînd cu nr.
6/1863, revista avînd noul titlu, „Lumina“.
În numãrul 10, Hasdeu începe rubrica Polemica cu acel
moto: „Du choc des opinions jaillet la vérité“, referindu-se
la studiul lui C. Negruzzi.
Sã ne întoarcem la amintirile lui G. Panu ºi anume la
acele cuvinte peste care, se pare, s-a trecut cu uºurinþã: „…
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ºi am cetit pe mici afiºuri cã în sala Bãncei României din
strada Goliei etc.“
Despre ce „afiºuri“ va fi fost vorba? Ne lãmurim citind
în „Lumina“ nr. 10/1863, la pag. 69-70 anunþul: „Prelecþiuni
filosofice populare relative la familie ºi educaþiune“.
Redãm textul respectiv:
„Sub acest titlu se începe duminicã în 10 fevruarie 1863
la ora 12 óre, ºi se va continua în Duminicile viitóre de la
12-1 de amézi în Sala de la Bancã un curs public, unde se
vor desvolta în mod popular un ºir de idei asupra educaþiunei
în familie, luminate prin principii psihologice ºi mai ales
estetice. Între altele se vor tracta urmãtoarele materii:
1. Familia în stat ºi în societate: educaþiunea în familie
2. Educaþiunea fundatã pe principii ºtiinþifice; estetica ºi
psihologia ca pãrþi ale filosofiei
….
9. Voinþa ºi inteligenþa, talentul ºi geniul.
10. Recapitulare. Mijlocul justificã scopul.
Cu introducerea acestui curs public sper cã am atins o
córdã ce-ºi va afla resunetul ei în inimile societãþii din Eºi.
Dacã Eºii nu mai sînt acum centrul administraþiunei, trebuie
sã devie centrul unei alte activitãþi, centrul miºcãrii literare
ºi ºtiinþifice. O micã parte a unei asemenea miºcãri sînt ºi
cursurile publice. Înse pentru ca ele sã aibã un efept (sic!) în
societate, trebuie sã fie susþinute prin dame, adevãratul element social în timpul modern. Cãtre Dame dar mã adresez în
specie ºi mai ales cãtre mumele de familie, rugîndu-le sã
asiste la aceastã încercare. Eu din partea-mi mã voi sili ca óra
pe sãptãmînã, în care mã vor încuraja cu persistenþã D-lor, sã
nu fie o orã pierdutã.
Tit Liviu Maiorescu
Iaºi, 6 Fevruar 1863“.
Data de duminicã, 10 februarie 1863 este menþionatã ºi
în Dicþionarul literaturii române de la origini pînã la 1900,
p. 540.
Nu comentãm aceastã originalã modalitate de propagandã culturalã ce se adresa în special sexului frumos.
Ne intereseazã pãrerea „redaptorului“ revistei „Lumina“.
Scria atunci B.P. Hasdeu:
„Amicul ºi colegul nostru, D. Maiorescu e unul din acei
doi-trei juni Români, cari n-au adus din strãinãtate numai
cîte un lustru de studiu, o ºtiinþã jumetãþitã. Noi am avut
plãcerea de a sta (asista, n.n.) la cîte-va din prelegerile d-sale
de istorie universalã la facultatea de Litere ºi dacã nu ne-am
putut învoi cu tóte ideile tînãrului profesor, încai am remas
încîntaþi de elocinþa ºi limpeditatea de espunere, cu ajutorul
cãror d-lui ºtie a se furiºa, aºa zicînd, în inimile ascultãtorilor. Înzestrat fiind cu unele atari daruri, D. Maiorescu e
chiar menit a fi profesorul damelor!
Eºencele noastre trebuie sã se bucure cu atît mai mult, cã
pîn-acum ele n-au avut en propre decît pe doftori, care li
fãcéu nu cursuri publice, ci doar cursuri private, pe cînd noul
lor profesor nu li va aduce decît lumini, înveþîndu-le a se feri
de ori-ce negurã. În adever, însãºi forþa de atracþie a d-lui
Maiorescu, elocinþa séu gura (puteþi adouga „de aur“ ca în
porecla Sf. Ioan) e în contrazicere diametralã cu ne-gura!
B.P.H-u“
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Cine ar fi bãnuit cã, dupã acest elogiu (cu subtila ironie
de rigoare…), între Hasdeu ºi Maiorescu se va produce acea
rupturã regretabilã, pornind tocmai de la… literaturã! Sã
rezumãm faptele.
Începînd cu nr. 9/1863 al revistei „Din Moldova“,
Hasdeu a început sã publice (pag. 38-44), la rubrica
Literatura, nuvela Duduca Mamuca (Din memoriile unui
studinte), care a scandalizat corpul profesoral din Iaºi.
Maiorescu era, în 1863, membru al Comitetului de inspecþie
ºcolarã, împreunã cu Alessandrescu, Mârzescu, Pangrati ºi
Teodori. La data de 13 aprilie 1863, el adreseazã colegilor
sãi o scrisoare cu referire la nuvela lui Hasdeu ºi la articolul
din nr. 12 al revistei „Miºcarea literelor în Eºi“, „care
conþine cîteva aluziuni necuviincioase.“9 Acele „aluziuni“
se refereau ºi la prelecþiunile lui Maiorescu:
„…Pînã ºi la Banque de Moldavie, care, caºi (sic!)
bancele din Adunare, nu e tocmai o bancã romenã, a deschis
în salónele sale cursuri publice… de agio? Ba de filosofie!
Pînã ºi damele s-au apucat sã urmeze nu numai prelegeri
libere, ci chiar cursul universitar de istorie, înflãcãrîndu-se
de dorinþa de a auzi în ce mod «populele se resbelesc»!“10
Avea dreptate G. Cãlinescu atunci cînd spunea, în Istoria
literaturii române…, „…Nu-i vorbã cã lui Hasdeu scandalul
îi plãcea ºi-l cãuta cu lumînarea…“11
Cu eleganþa-i cunoscutã, Maiorescu, înainte de a propune
o sancþionare, aratã cã în revista lui Hasdeu a gãsit, semnate
de „redaptorul“ ei, „… atîtea articole de o serioasã importanþã ºi, pe de altã parte, chiar frivolitãþile sînt espuse cu o
putere comicã aºa de adevãratã ºi de spiritualã încît, din
respect pentru spirit, fie acesta manifestat oriºicum, vin a vã
propune sã nu avem recurs la mijlocul energic adoptat astãzi,
ci sã ne adresãm mai întîi d-lui Hasdeu cu o comunicaþiune
colegialã prin care îl provocãm a opri cursul frivolei sale fantasii, arãtînd incompatibilitatea ei cu demnitatea sa de profesor…“12 Hasdeu era, atunci, profesor la Gimnaziul din
Iaºi.
Imperturbabil, Hasdeu a continuat publicarea nuvelei
sale în numerele urmãtoare. Dar în numãrul 15/1863 introduce rubrica Tutti Frutti, care începe cu publicarea scrisorii
din 18 aprilie 1863 a Comitetului de Inspecþiune ºcolarã.
Tonul scrisorii era civilizat:
„Domnule Profesor ºi confrate,
Subscrisul Comitet are onóre a vã aduce la cunoºtinþã Dvóstre cã unii din D-nii Profesori s-au plînsu de frivolitãþile
respîndite în mai multe locuri în fóia D-vóstre «Lumina»
(«Din Moldova»). ªi afarã de aceste plîngeri, Comitetul
însuºi este de opiniune cã din punctul de vedere al demnitãþii
morale (…) mai multe din pasagele scrise de D-vóstrã în
numita fóie, ar fi rãmasu mai bine dacã nu nescrise, cel puþin
nepublicate…“
Evident, redactarea a fost fãcutã de Maiorescu ºi se
încheie cu:
„… Subscrisul Comitet însã, apreþiindu pe alta parte serviciile ce inteligenþa D-vóstrã, cînd este aplicatã cu seriozitate, a adus ºi aduce publicitãþei (…) vine a vã ruga D-le
Profesoru ºi confrate, sã bine-voiþi a nu mai publica în fóia
D-vóstre lucruri care vatãmã sentimentul de onestitate a lectoriloru, unu sentimentu ce – sperãmu, cã în privinþa aceasta
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suntemu de aceeaºi opiniune – trebuie sã fie respectatã în
tótã candiditatea sa.
Vã rugãmu încã o datã, D-le Profesoru, sã interpretaþi
aceste cuvinte cu acelaºi spiritu de collegialitate cu care au
fostu scrise, ºi sã primiþi tot-deodatã încredinþarea distinsei
nóstre consideraþiuni.“13
Semnau T.L. Maiorescu, O. Teodori ºi G. Mârzescu.
Hasdeu era profesor la Gimnaziul Central (fosta Academia
Mihãileanã), unde Maiorescu fusese numit director la data
de 3 decembrie 1862.
Corect din acest punct de vedere prin publicarea scrisorii,
Hasdeu dã rãspunsul sãu în paginile 47-48, începînd cu acel
moto sarcastic: „La un car de óle e destulu o mãciucã bunã“.
„Primind Adresa de mai sus, Redactorul a simþit cé mai
vie mîhnire despre starea în care se afla «Comitetulu de
inspecþiune» în ziua de 18 Aprilie. Încalte dacã ea s-ar fi
scris cu 17 zile mai-nainte am fi crezut cã respectabilii subscriitori voescu a ºugui dupre obiceiulu cunoscut pentru
începutulu acestei luni. Oare nu cum-va (sic!) Comitetulu
gîndeºte a reforma calendarulu?
Nu avem plãcerea de a cunóºte de aprópe pe d-nii
Mârzescu ºi Teodori; dar sîntem în stare sã preþuim meritele
junelui d. Maiorescu, care a fãcut studii serioase, posedã
cunoºtinþi netãgãduite ºi, prin urmare, ne mirãm de n-a ºtiut
lucruri atît de elementare precum sîntu urmãtórele…“
Urmeazã luarea sa de poziþie, consemnatã în trei puncte,
din care ultimul stipula:
„… Chiar în abaterile mele ziaristice de tot felulu, pînã
acum nedovedite, ca redactor sînt supus numai «legii presei»; doã autoritãþi diferite – comitetulu, compus din juriºti,
trebuia s-o ºtie – nu potu avé aceeaºi sferã de atribuþii…“
Observaþia era justã ºi Hasdeu acuza Comitetul de „censurã“, susþinînd cã „Teoriile ºi tendinþele literare se combatu
pe aceeaºi cale, pe care ele se producu. A trecut timpul cînd
papa poruncea lui Galileo a nu crede în miºcarea pãmîntului.
Nu mai sîntu acele zile cînd se ardéu scrierile ºi persóna unui
Vanini, ca «frivole». Eu nu sînt nici Galileo, nici Vanini; dar
dd. Maioresco-Mârzesco-Teodori óre sîntu ei papi? Nu li
place fóia mé – s-o critice; iar nu sã nege sau sã afirme ex
officio, ca oracolele vechimii…“
Pentru vremurile de acum, evident cã Hasdeu avea dreptate ºi îndreptãþite erau cuvintele lui:
„…noi atragem, ca redactor, cé mai seriósã atenþie a d-lui
Ministru de Culte asupra unui corpu (Comitetul, n.n.) ce-ºi
însuºeºte o nepilduitã dictaturã peste spirite ºi chiar peste
trupuri, pe temeiulu de «moralitate în cuvîntu ºi în faptã» din
Aºezãmîntulu ºcolar; o frazã fãrã margini în puterea cãrii tot
profesorul lesne ar puté fi spînzurat în tóte órele zilei…“

Note:

1. Titu Maiorescu, Jurnal ºi epistolar, vol. IV, Ed.
„Minerva“, Bucureºti, 1983, p. 116.
2. Iacob Negruzzi, Dicþionarul Junimii.
3. Z. Ornea, Junimea ºi junimismul, ed. II, Editura
„Eminescu“, Bucureºti, 1978, p. 61.
4. Op. cit., p. 35.
5. G. Panu, Amintiri de la „Junimea“ din Iaºi, vol. I,
Editura „Remus Cioflec“, Bucureºti, 1942, pp. 1-2.
6. Op. cit., p. 3.
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*******
Am fãcut aceastã legãturã între prelecþiunea din 10 februarie 1863 ºi conflictul Maiorescu-Hasdeu deoarece mi s-a
pãrut interesantã acea luptã de idei, fiind tentat sã dau dreptate lui Hasdeu.
Se ºtie care au fost consecinþele: Hasdeu a fost destituit
din postul de profesor, evident în mod abuziv.
El a atacat în justiþie aceastã decizie.
În numãrul 17/1863 al revistei „Lumina“, în pag. 65-74,
este redatã „Aperarea redactorului în procesulu de presã
intentatã «Luminii» de cãtre d. procuror al curþii criminale,
pentru epizodulu Emilii, înºirat în romanþul «Duduca
Mamuca», pronunþatã în 4 iunie 1863.“
Se ºtie cã Hasdeu a fost achitat ºi în Nota de la pag. 74 el
punea, la sfîrºit, întrebarea, dupã pronunþarea sentinþei din 4
iunie 1863: „… Întreb acum pe toþi Românii amici ºi neamici: cu ce dreptu destituitu-m-a d. fost ministru de Culte din
postulu de profesor colegial, pentru o scriere recunoscutã
judecãtoreºte ca nevinovatã?…“
Aceastã nedreptate a fost, în parte, compensatã prin
transferarea lui Hasdeu, în urma intervenþiei Domnului, la
Bucureºti, ca membru al comisiei documentare cu începere
de la 1 august 1863, cu 1000 lei leafã, plus 500 lei diurnã
lunarã.
Apoi, timpul a netezit aceste asperitãþi ºi apropierea dintre Hasdeu ºi junimiºti s-a produs. În „Convorbiri literare“
nr. 11/1 februarie 1873 s-au publicat versurile lui Hasdeu,
Ovidiu la Gurile Dunãrii, precum ºi comentariul la Istoria
criticã a românilor.
Apoi, fiind invitat la banchetul Junimii din 3 ianuarie
1884, cînd se sãrbãtoreau 20 de ani de existenþã a acestei
societãþi ieºene, neputînd participa, a trimis, din Bucureºti,
spiritualele versuri:
„Rãscoaptã ani de douãzeci
ª-o zi pe an nebunã,
Cã vrea sã fie junã-n veci,
Mãcar o zi, dar junã.
Bînd la Cotnar, mîncînd pilav,
Croind la anecdote –
Veneam ºi eu, dar sunt bolnav,
Regret cã nu se póte“.
…În acest fel se încheiau, în vremuri trecute, „duelurile“
spirituale între oameni ce ºi-au legat numele de istoria culturalã a þãrii noastre.

7. Titu Maiorescu, Însemnãri zilnice, vol. I, (1855-1880),
Editura „Librãriei Socec“, Bucureºti, 1936.
8. Titu Maiorescu, Jurnal ºi epistolar, vol. IV, Editura
„Minerva“, Bucureºti, 1983.
9. Titu Maiorescu, Jurnal ºi epistolar, vol. IV, 1983, p. 129.
10. „Lumina“, nr. 12/1863, pp. 90-104.
11. G. Cãlinescu, Istoria literaturii române de la orgini
pînã în prezent, 1940, p. 371.
12. Titu Maiorescu, Jurnal ºi epistolar, vol. IV, 1983, p. 129.
13. „Lumina“, nr. 15/1863, p. 46.
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