
Sala de lecturâ a Bibliotecii V. A. Urechiâ

B I B L I O T E C A V. A. U R E C H I Â
Domnule Ministru,

« Am avut fericirea, în diferite situatiuni si îm-
prejurâri aie vietii mêle, sa dobândesc pentru
Galaçi diverse scoli si în génère institutiuni de
culturâ. In celé din urmâ Galatii câstigarâ mult
doritul liceu, pentru care peste putîne sàptâmâni
va fî gâta un minunat palat.

Doresc ça în noul palat al liceului, sa existe
o bîbliotecâ publicâ, institutiune indispensabilâ
unui cerc cultural cum au devenit Galatii.

Dar fiindcâ nu se cade sa cerem si sa asteptâm
toate delà guvern, m'am hotârît sa ma despart de
proprîa mea biblioteca si s'o ofer Gàiâtenilor si
iiceului lor, sub urmâtoarele conditiuni:

1. Ofer între 3000—3500 volume, dintre care
multe de o raritate extremâ si valorând peste tôt
la 60.000 lei. Este tôt avutul meu strâns în 34
ani de munca.

2. Fiindcâ situatiunea mea de profesor la Uni-
versitate rnâ obliga a utilisa în fiecare an un numâr
de cârti din celé adunate spre acest scop, eu îmi
rezerv dreptul a rétine si a le putea schimba
contra altora din fosta mea biblioteca un numàr
de 100—150 volume, eu anume inventar.

3. Guvernul va face pe contul sâu stelajiile
necesare biblioteciî si celâlalt mobilier încâ pentru
2iua inaugurârii noului local.

4. Expedierea coletelor eu carçi va fi în contul
guvernului si toate spesele de gara si trâsuri.

5. Biblioteca va dobândi recunoasterea de insti-
tutiune publica, prin décret régal si va purta nu-
mele de « Biblioteca V. A. Urechiâ ».

6. Cârtile vor fi date în seama acelui dintre
d-nii profesori, care va locui în localul liceului,
pana în ziua când îmmulçindu-se de ajuns, se va
putea numî spécial bibliotecar de câtre Stat.

7. Nicî o carte din câte nu sunt în librâria cu-
rentâ nu se va da afarâ sub nici un pretext, nici
chiar la profesori.

8. Niciodatâ, sub nid un cuvant, colectiunea
de cârti din fondul Urechiâ, nu va fi strâmutatà
din Galati, nici împreunatâ eu a altei scoli. Numai
în 2ma când necesitâtile de local ar face obliga-
torie strâmutarea bibliotecii Urechiâ în local pro-
priu, se va putea face aceasta.

9. Imi reserv dreptul de a inspecta biblioteca
cât voiu trâi si regerv acest drept, în urma mea,
unui comitet compus din trei persoane si anume:
Episcopul, Directorul liceului si Primul-Presedmte
al Tribunalului de Covurlui.

Constituesc apârâtor al « Bibliotecii Urechiâ », pe
tôt corpul profesoral din Galati, si în particular
va avea dreptul, fiecare din acest corp, a reclama
în favoarea nepierderii, a conservârii si a sporirii
bibliotecii.
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Fie ça raicul meu dar sa serve culturii tôt mai
spornice si mai aies tôt mai româneascâ a Galatilor,

Primiti, Domnule Ministru, încredintarea înaltei
mêle consideratiuni.

V, A. URECHIÀ
Profesor ci senator

Cu aceastâ scrisoare îsi începe în anul 1890
existenta sa ça bibliotecâ publica în orasul Galati,
institutia culturalâ Vasîle Alexandrescu Urechiâ.

Solemnitatea inaugurârii avu loc în ziua de
ii Noemvrie acelas an, fiind de fata donatorttl
V. A. Urechiâ, D. A. Laurian ça secretar-general
si représentantul Ministeruluî Instructiunii Pu-
blice, precum si représenta n^ii autoritàtilor locale.

V. A, Urechiâ încredinta funda^ia primaruluî,
cerându-i îmbogâtirea si conservarea mai départe
a acestui depozit national.

lar la sfârsîtul cuvântârilor de multumjre aduse
lui V. A. Urechiâ, orâsenii Gâlateni desveîirâ
bustul, cîtindu-i-se urmâtorul act de multumire:

Domnului V. A, Urechiâ,

« Cetatenii Gâlateni, recunoscatori pentru darul
pretios ce ati fâcut orasului Galati, oferind biblio-
tecâ d-voastre, se simt fericîti a va exprima sîmçâ-
mintele lor de gratitudine si va roagâ a primi ça
omagiu din parte-le, ça bustul vostru sa figureze
în bibliotecâ eu care ne-açi înzestrat.

Prin el simbolizâm în fata generatiilor ce ne vor
urma, inelul de logodna a casniciei ce s'a contractât

între omul de stiintà si abnegatie si între cetâtenii
Gâlateni recunoscatori.

In bustul ce depunem astâzi, veti fi présent
mâine, între acei de cari nu v'ati despartit nici-
odatâ ».

Situât pe Str. General Berthelot (vechea stradâ
Mavromol), Liceul Vasile Alecsandri, înfiintat
prîn stâruinta iubitorului de culturâ V. A. Urechiâ,
adàposteste azi vremelnic frumoasa bibliotecâ eu
muzâul ei alâturat, donatâ Gâlâtenilor si care a
atins în rastimp numarul de aproape 50.000 de
volume,

Asezatâ, adicâ mai bine zis gramàditâ în aripa
dreaptâ a liceului si asa neîncâpâtor pentru cei
800 de copii înscrisi, « Bibliotecâ V. A. Urechiâ »
cuprinde doua odâi mai mari si trei mici, eu un
cuîoar îngust si un cap de scarâ, transformât în
depozit, Din toate acestea numai o singurà odaie
poate fi utilizatâ de cetitori — ça sala de lecturâ —
care încâpere ar putea cuprinde aproximativ vreo
30 de locuri. Celelalte sali ramân sa serveascâ
drept depozit stocului de câr^î al caror numâr
creste anual. In aceste sali bibliotecâ dispune de
o lungime de 1164 metri lineari de rafturi, eu o
suprafatà de 176 mp.; spatiu prea mie pentru a
se putea clasa si tine în perfectâ ordine celé aproape
50.000 de volume, peste 5000 de stampe, multime
de documente si mîcul muzeu V. A. Urechiâ.
Lipsa unui local propriu s'a simtit tôt mai mult
din an în an, situatie ce a provocat în anul 1919,
14 Decemvrie, o consfâtuîre cetâteneasca la liceul

Depozitul de càrti
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V. Alecsandri, m urma câreîa se constitui « Socie-
tatea culturalâ V. A. Urechiâ ». Aceasta îsi lua
însârcinarea sa adune printr'o energica activitate
culturala, fondurile necesare clâdirii unui local de
înalta culturâ în orasul GalaÇi, unde « Biblioteca si
Muzeul V. A, Urechiâ » sa se instaleze definitiv
si sa poatâ funcçiona în bune condîçii. Reproduc
frumoasa chemare lansatà de aceasta societate
culturala în anul 1919, 21 Decemvrie, cetâtenilor
din Galati, precum si celorlalti cetâteni ai târii:

« Un nou râzboiu a aratat, prin jertfa a milioane
de vieti, o noua zare.

Catre aceasta noua zare, se îndreaptâ pasii,
sovâelnici încà, ai Pacii.

forma echivalentul moral al suferintelor grozave
dîn care, toti, abia am iesit,

Galatù sunt sortiti si prin asezarea lor la întâl-
nirea marilor ape românesti si prin marele numâr
de suflete care trâesc aici, sa cheme si sa frâmânte
tôt mai multà viatâ.

Sa facem ça aceasta viatâ sa fie cât mai vred-
nica de noi to^i !

Sa daruim orasului nostru un Palat al Culturii,
în care sa poatâ adàposti ci sa se poatâ folosi toatâ
comoara ceîor aproape 50.000 de cârti aie Biblio-
tecii « Urechiâ », în care sa se poatâ tine celé mai
folositoare cursuri si conferinte, unde sa se poatâ
auzi si vedea celé mai frumoase productii arti-
stice.

Fîsierele

Spre mai multâ iubire de oameni, spre mai
adâncâ înçelegere a suferin^elor lor, spre mai
multa dreptate.

lar spre aceasta Zare> duce un drum; drumul
culturii, Culturâ minçii, culturâ înimii, culturâ
energiei, trebue sa ne facâ mai înÇelepti, mai bunî,
mai socotitî,

Trebue ! Orice jertfa trebue sa ducâ spre mai
bine.

Altfel, nu suntem vrednici de mortii nostri !
Asa dar, mai multa culturâ !
Mai multa si mai buna !
Numai filmele cinematografului, — asa de rar

bune, — care turburâ atât de mult si învata atât
de pu$in, numai glumele revistelor care, neputând
înâl^a cât de putin, se multumesc sa coboare cât
de mult, si numai presa nevoilor zilnice, nu pot

Aceasta e chemarea pe care comitetul Societâtii
culturale << V. A. Urechiâ » din Galati, o îndreaptâ
câtre toçi oamenii de bine de pe tôt cuprinsul târii,
dar mai aies càtre toçi concetâfenii lor.

Ea se îndreaptâ catre tofi cei cari se gândesc
încâ la nâzuinÇele mai înalte aie sufletului lor, càtre
to^i cei cari se gândesc eu marea grijâ a râspunderii,
la pregatirea ce sunt datori a da copùlor, si câtre
toti cei cari s'au folosit vreodata de bogâtiile bi-
bliotecîi <i Urechiâ ».

Comitetul acestei societati va folosi toate mij-
loacele bune pentru strângerea fondului si primeste
eu draga inimâ, nu numai orice dar, dar si orice
sfat bun, de oriunde ar veni el.

Ci, mai întàiu, comitetul scoate un numâr de
bilete, întruchipând câràmizîle, a 2 lei una,
pietrele a 20 lei una si marmurele a 50 lei una,
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eu care urmeaza sa clâdim Palatul Culturii, aceastâ
casa a noastrâ, a tuturor, care se va clâdi din
obolul tuturor si se va mârÇa mârea^â în inima
orasului.

Toçi bârbaçii, toate feraeile si toji copiii sa în-
tindâ mâna, pentru a pune o marmurâ, o piatrâ
sau o cârâmidâ, pentru locasul care ne trebue si
eu care în curând ne vom mândri.

V. A. Urechià (1834—igoi)

Aceastâ ne-am sirm;it datori a o face, pentru
cinstea si viitorul cultural al orasului nostru,

Dumnezeu sa ne ajute ! »

Comitetul executiv compus în anul 1912 din
d-nii Aurel Bogdan, presedinte activ; G, Arâmescu
si Gr. Forju, vice-presedin^i ; Dr» FI, Begnescu,
secretar-general; Const. Rascanu si Paul Pasa
secretari si Gr, Manrçiu, casier, precum si cel
format azi din Gr. Manifiu, presedinte; N. Mantu,
vice-presedinte; Em, Constantinescu, secretar; si
C. Nazarie, casier, — eu membrii delega^i: d-na
Ecat. Dr. Carnabel, d-1 comandor Niculescu
Rizea, Alfons Dall'Orso, Const. Calmuschi, Ghitâ
Dumitriu, Ing. Mincu si I. E. Vasiliu, eu totii
în trecut si în présent au depus si depun laudabile
sfortari pentru a organisa diferite festivaluri, ba-
luri, serate muzicale, serbâri câmpenesti, confe-
rinje instructive eu conferentiari adusi si din alte
pârçi, încununând astfel eu mult succès, greaua
misiune împusâ pentru binele public. Azi Socie-
tatea culturala <i V. A, Urechià » posedâ un capital
de 4.000.000 lei si este în câutarea nnei cladiri
pe care s'o amenajeze pentru scopurile sale cul-
turale. Ci astfel Gâlâçenii, numai datoritâ propriului
lor efort, vor avea în curând, dacâ nu màretul
palat visât, — un frumos câmin al culturii, pe care
sà-1 arate eu mândrie celor ce le vor vizita orasul.

Pana atunci sa intrâm în vechile sali unde însusi
marele donator V. A. Urechià a depus preçiosul
sàu dar, asezând si clasificând volumele, stampi-
lând si înregistrând fiecare lucru strâns eu trudâ
atât din averea sa personalâ cât si din dona1;iile
facute mai târziu bibliotecii de diferite instituai,
precum si din putinele subvençii aie Ministerului
Instructiei.

Prima impresie pe care o ai intrând în sala
mare de lecturâ, este aceea pe care çi-ar produce-o
un bazar istoric, oriental prin felul capricîos al
asezârii lucrurilor. Lucruri de preç, originale sau
îmitatii, litografie scolâreascâ, — stampe rare, —
antichitàtî istorice, toate-ti furâ ochii, nascând
interes pentru acest coït curios de amintiri, pe
care lipsa de spatiu le-a apropiat în timp, si care-^i
evocâ prin bogâçia sau sârâcia lor, momente triste
sau vesele din istoria neamului nostru. Alàturi de
ele màrturii din cultura si civilizafia altor neamurî,
unele mai apropiate, altele mai îndepârtate, fiecare
eu nota lui distinctâ, fixând epoca în care au trait.
Trecând dealungul vitrinelor ce împrejmuesc pe-
re^ii sàlii de lecturâ, ve^i deopotrivâ iataganele
chineze sau japone^e pentru harakiri, cât si pin-
tenii si suli^ele de pe timpul lui Çtefan-cel-Mare,
gàsîte la Râsboieni. Sigilele lui Mihail Sturdza
si aie Mitropolitului lacob eu monesile, dinarii,
copeîcile, taleri, monezî austriace, jetoane, medalii,
monezi romane, pe deasupra cârora se însirâ nu-
mele lui Constantin, Justinus, Licinus, Commodus,
Maxim si altor împârati romani. Un mare numâr
din ele au ramas încà nedescîfrate ça si multe
din documentele vechi ce se afladepuse la Biblio-
teca Urechià, Mai départe, zâresc în vitrinâ ca-
valul din care cânta cântecele românesti în rnuntii
Apuseni, Avram lancu, alâturi de sabia gréa si

Bustul lui V. A. Urechià în curtea Liceului V. Alecsandri

încovoiatâ tôt a lui, eu care a stins multe vieÇÎ de
honve^i maghiari la Fântânele si Dealul-Mare,
în timpul revolutiei din 1848.

lata si o scrisoare autografâ a lui Eminescu,
adresatâ unui prieten al sàu, Vasilcoveanu, fost
negustor de sticlârie si portelanuri în Galati:
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Botosani, 10 Noemvrîe 1887.

Mult stimate amice,
« Boala îndelungatà de care am suferit m'a îm-

pîedecat delà tinerea uneï corespondente regulate.
Acum, fiind întrucâtva mai restabilit, vîu a va
ruga sa v'aduceti aminte de mine, de lipsa aproape
absolutà de mïjloace de subsîstentâ în care ma afin.
Dacâ va este eu putîntâ de a-mi veni în ajutor,
va rog a o face cât de curând, câci cea mai neagra
miserie ma amenintâ.

In asteptarea unui râspuns râmân al d-voastra
devotat amie,

M. Eminescu.

Depozitul de càrti eu busturile lui Vasile Alexandri, V.
Aiecsandrescu ci statuia lui Miron Costin în mijloc

Alâturi de aceastâ scrisoare, în care se reflectâ
întreaga poveste tristâ a vietii marelui nostru poet,
gasesc o ait a, eu aceeas semnificatie, scrisâ de Vasile
Alecsandri si adresatâ prietenului sâu M. Kogâl-
niceanu, din Mircesti, la 30 August 1867:

«. . .Tu m'as donné l'hospitalité dans ta char-
mante villa pendant mon séjour à Bucarest, et en
retour de cette amabilité je t'ai frustré involon-
tairement d'une boîte pleine de thé; je dis invo-
lontairement, car c'est le domestique de Pisoski
qui dans un excès de zèle a cru devoir opérer cet
escamotage. Il est vrai de dire que je me trouve
être actuellement son complice, puisque la boîte
en question a fait une entrée triomphale dans ma
camara, et qu'elle est devenue pour moi une source
de jouissances fort agréables. Hélas ! Chaque matin
j'avale, non sans remords, un grand verre de cette
liqueur chinoise qui se change pour moi en poison
toutes les fois que je pense à la manière illicite
dont je suis devenu propriétaire. J'y pense, il est
vrai, le moins possible afin de ne point troubler la
quiétude de mon existence; je trouverai même,
entre nous, que je n'y pense jamais. Mais cela
provient plutôt de mon innocence que de ma per-
versité.

Cet aveu fait, je me sens calme et pur comme
par le passé, et je passe à d'autres questions. . ,»,

Scrisoarea lui Eminescu, alâturi de aceastâ ex-
pansiune de copil rasfâçat al soartei si al oame-
nilor, pare încadratâ în margini de doliu pentru
sguduitoarea dramà ce cuprinde în ea.

latâ mai départe o tamburinetâ dalmatinâ eu
corpul fâcut dintr'o carcasâ de broascâ testoasâ.
Sunetele sunt Iimpe2;i si clare. Acest instrument
musical s'a nationalisât eu vremea la Sârbi, Alâ-
turi de aceastâ stau niste iatagane turcesti din sec.
XVII-lea, cutite de laffa, bilele albe si nègre
care au servit la alegerea lui Cu^a, la lasi, — iar
mai départe, într'un coït, ultima carte de visita
ça print domnitor a lui Grigore Ghica. Multe din
aceste lucruri par mârunte pentru ochiul celui ce
priveste distrat, dar ele cuprind epoci întregi,
vremuri de amintiri îndepârtate si uitate, o bogâtie
de impresii multiple pentru amatorul de antîchitâti
istorice. In fata mesei de lucru, lectorul preocupat
de celé cetite, este sustras continuu, de multele
episoade istorice, desfâsurate pe peretii din jurul
lui, portrete de ctitori si domni, de boieri s.i jupâ-
nite, de figuri bisericesti sau eroi nationali. fata
portretele lui Ion Tàut Logofâtul si al jupânitei
sale, ctitori de mânâstire; iat'o pe blânda Dom-
nitâ Elena Cuza, — pe Avram lancu depunând ju-
râmântul, pe Horia, Ciosca si Crisan; ïatà si
testamentul lui Vodâ Carol I eu portretul ce-1
represintà, donator la Biblioteca V. A. Urechiâ.
ïatà si pe Matei Basarab eu Vasile Lupu, tablou
distrus de sulitele Ungurîlor fanatici si pe care
stâ scris de Emilia si Felicia Ratiu : << Sdrobite de
furia vandalilor Huni în noaptea de 14 lunie 1892.
Ligei romane. Suvenir Studentîlor Bucuresteni ».
Sau un ait tablou, tôt din aceeas série de eveni-
mente, ce represintâ pe Mihai Vîtea^ul intrând
în Alba-Iulia, spart tôt de Unguri eu piètre, în

^ '-V^f^V^ifcfulBL,
. ;- J [-.'^v-v-r—

• { #•>' '• ' 5 Jw î5î
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Planul câminului cultural dupa Urechiâ

1894, tôt în casa marelui patriot transilvânean
Dr. Ratiu, — casa devastatâ de Unguri.

In mijlocul lucrurilor acestora, — gândul înspâî-
mântat la început de atâtea râscruci de drumuri,
se îndreaptâ mai apoi usor pe multele câi, •— cer-
cetând si completându-si cunostintele, înâltându-se
din ele, într'o sintesa care e alimentatâ de o tai-
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Sultanul mergànd càlare eu alaî. Vechiul Stambul (Stampâ foarte rarâ)

Stampâ représentant! o scenâ din timpul revolutiei franceze



354 B O A B E D E G R A U

nicâ impresie de a fi venit în contact viu eu lucruri
sfinte.

Muzeul V. A. Urechiâ, — asa precum e azt
asezat în preajma cetitorilor, — evoacâ puternic
figura si personalitatea întemeîetorului lui. O figura
blândâ si îngâduitoare, un suflet îndrâgostit pana
la pasîune de idealul national, o minte ce primea
totul, — gâsind fiecârui lucru un înteles, o intentie,
o însemnâtate mîsticâ a trecutului, lucruri ce 1-au

Galatiî în sec. XVIII. Raffel

îndemnat sa râzbeascà prin toate colçurile, pentru
a strânge, din miile de piètre comune, — firele
de aur, — ce constituesc a^i o frumoasâ podoabà
a orasului sâu de predilectie.

« Nâscut dintr'o familie râsâseascâ—spune bu-
nul sâu prieten Gr. Tocilescu în « Cuvântul

O horà executatâ de oamenii dintr'un régiment
la Prîntul Ghica

rostit » în biserîca Sf. Gheorghe-Nou la îmmor-
mântarea lui V. A. Urechiâ în 1901, — sunt acum
trecuti 67 ani, — într'unul din jude^ele celé mai
frumoase, mai pitoresti si mai istorice aie târii,
în orâselul Piatra de pe repedea Bistriçâ si nu
départe de lâcasul unde odîhneste Alexandru cel
Bun, — Vasile Alecsandrescu Urechiâ a dat semne
încà de tânàr de un spirit vioiu si de o inteligenÇa
rarâ. Din autobiografia sa, scrisa în « Tainele
VieÇii », se desprînde dorul lui de învâtâturâ care

détermina pe Mihail Kogâlniceanu sa prezinte lui
Grigore Vodâ Ghica pe tânârul Vasile eu cuvintele:
« Maria Ta, Çi-am adus un jâluitor, pasàre rarâ,
nu cere slujbâ, ci scoalâ unde sa învete carte ».

Un autograf al lui Avram lancu eu pecete

Dupa terminarea studiïlor gimnaziale, la lasi,
pleacà pe la Universitâtile Apusului dîn Franta si
Spania.

Intors în tara, dupa ce descoperi interesante
documente istorice pentru neamul nostru în capi-
tala Frantei, este numit la Universitatea din lasi,
profesor de lîteraturâ si Dîrector al Minîsterului
de Instructie Publicâ dîn Moldova. De aci înainte
V. A. Urechiâ devine un aprîg luptâtor pentru
neamul românesc de pretutindeni la toate congre-
sele internationale de stiintâ ça si de pace,atrage
atentia Apusului asupra soarteî Românilor înstrâi-
nati, publicând multe articole, studii de istorie natio-
nalâ în zîarele timpului : Zimbrul, Vulturul, Steaua
Dunârii, Le Temps, Le Siècle, La Presse, etc. etc.

Un autograf a lui Leconte de Lisle

« NaÇionalismul, a fost — spune Tocilescu în
acelas « Cuvant rostit » — firul conducâtor ce a
urmat Urechiâ în toatâ viata lui literarâ si stiîn-
çificâ, ça si în cea politicâ, totdeauna în fruntea
oricârei miscâri nationale, oricârei ocaziuni de
protestare; îl vedem ridicându-se împotriva pri-
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gonirii fratilor de dîncolo, reducerii scolilor rurale
din tara, împotriva luàrii Basarabiei, luptând pentru
colonîzarea Dobrogei eu Romani si românùarea
toponimiei ei. Ori de câte orï tipàtul Românilor se

Psaltiria îsvoditâ eu mare socotintâ din îsvod
jidovesc eu toatà cheltuiala lui George Racozzî Belgrad 1651

auzea jainic tânguindu-se de peste noua tan si
noua mari pe unde vitrega soartà voiî-a sâ-i
alunge, de atâtea ori se ridica puternic si destep-
tâtor ça o trâmbitâ de Arhanghel, glasul de îm-
barbàtare al lui Urechiâ.

Aromànii din Pind si din Macedonia au gàsit
într'însul ça si fratii de peste Carpati, de peste
Molna si de peste Prut, un sustinator si protector
statornic si prietenos. Ça director al Ministerului
Instructiei Publiée si mai aies ça ministru, a în-
fiinçat, organisât si ajutat scoli pentru fratii Aro-
mâni, pentru Românii din Bulgaria, din Serbia,
din Ardeal, iar în Bucuresti a pus temelia scolri
macedo-române, pentru pregâtirea viitorilor das-
câli si gospodari, cari aveau misiunea sa des Ma-
ccdoniei ceea ce-i lipsea pana atunci: limba româ-

0 altà pagina din Liturghierul siavon. Petru Movîlâ 1629

neascà scrisâ în locul idiomului stricat si împestritat
care se vorbea numai fârâ a se fi putut scrie si
cetî. Cu ce entusiasm cerea Academiei sa trimeatâ
càrti românesti la Românii din Epir, Albanîa si
Macedonia, pana si la cei din Istria. Cu câtà
bucurîe spunea adeseori; « Multumesc lui D-seu

câ acum Aromànii mei pot ceti româneste Evan-
ghelia la Sf, Leturghie ».

Pentru aceastâ generoasà dragoste de frati în-
strâinaçi, Românii transilvaneni recunoscâtori îi
oferirâ în Maiu 1900 — un frumos album, eu
ocasia jubileului de 50 de ani de activitate pe tâ-
ràmul literar si national, si care album se aflâ ça
toate amintirile dm vîata lui si a familiei V. A.

Pagina din Liturghierul lui Antîm Ivireanul 1697

Urechiâ, depus în micul mus;eu alaturat bibliotecii.
In el sta scris:

Ilustre profesor si neîntrecut patnot !
« Cîncizeci de ani s'au împlinit, de când scrisul

Vostru pururea tânâr si înfâcârat l-açî consacrât

O pagina din Pétri de Crescentis, prima carte imprimatà de
Jean de Vestfalia la Louvaîn 1474.

Margini îate, Inifialele în ro?u

neamului românesc. Ati luptat eu dragoste de
Apostol, eu târia celui ce crede în scrisul si idealul
sàu. Meritele voastre sunt nepieritoare; iubîre si
recunostintâ va datorâm mai aies noî, Ardelenii,
Ardelenii asupriti, aie câror suferinte eu scrisul
si eu graiul le-açi vestit fra^ilor latini, Apusului
civilisât. lubire si recunostin^â va datoreazà mai
aies Ardelenii, pentru a câror dreptate si libertate
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va luptati eu atâta dragoste si sinceritate. Suntem
mândri câ ni s'a dat prilej sa va aràtâm dragostea
ci admiratia noastrâ eu ocazia jubileului d-voastrâ
Jiterar de' 50 de ani. Lupta mare ce ati dus-o o
jumâtate de veac dorim din tôt sufletul nostm s'o
purtaçi încâ mulçi si fericiti ani pentru binele ci
fala întregului neam românesc ! »

Pagina dîn Liturgm'erul slavon Petre Movilâ, 1629
Légat în piele castanie frumos lucrata representànd pe

Isus pe cruce eu celé trei sfinte lângâ el

Tôt în acest album
urmatoare :

G. Cosbuc série versurile

- Ridicà-te sa scuturi ce te-apasà !
Vointa 'nvînge tôt; de-o ai în tine
Tu nu te terni de râu, de greu nu-ti pasà,

Avea-vom si alte scàri, de chin mai pline
Nimic au fost pe câte le-am urcat-
De ma 'ntelegi, urmeazâ-rna pe mine.

Cârtile de joc eu care corespondau între ei revolutio-
narii romani transilvàneni în 1848

Virgil 353 pe Dante 1-a 'nvàtat, —
Bàtrâne-al meu ! Te vàd eu dinadj'nsul
Câ tu ne-ai fost Virgil, ce ne-a 'ndemnat.

Sa vrem si sa muncim ! Tu nedeprinsul
A sta pe loc, ai alergat, ça norul
Cu rodnicele-i ploi, pe 'ntreg cuprinsul

Latinilor ci ne-ai vestit poporul,
Otel ne-ai pus si tu pe spada care
Ne-o va 'nvàrti abil biruitorul !

Si iat'avântul vechiu din nou ràsare,
Vràjiti de vechiul duh, de falâ vechiâ
les tinerii eroi, se 'nsirS 'n zare:
Cuvàntul f-a nâscut ! Al tau ! Urechiâ !

Urmeazà la sfârsitul acestora o série de vreo
634 de iscâlituri din care disting: Aurel Popovici,
G. A. Gâvânescu, August Orchidan, C. T. Maio-
rescu, Gr, Borgovan, George L Popp, lui. Moisil,
V. Puscariu, Dr. Babes, Sept. Mureseanu si altii.

Numit în 1864 profesor definitiv la catedra de
Istoria si literatura Românilor delà Facultatea de
litere din Bucuresti, — el cerceteazâ si contribue, —
prin descoperirea de numeroase documente, în
spécial din sec. al XVIII-lea si al XlX-lea, a reda
meritele unora din Domnii fanarioti, cari prin
masurile lor administrative au adus bine târilor
romane. El série chiar Istoria Românilor în 14
volume, cuprinzând aproape întreaga epocâ a

Adunarea generalà a boerilor din Valachia, 1839, Raffet

Domniei Fanariotilor. Multe din documentele
descoperite de Urechiâ, — cam vreo 300 si ceva —
din care o treime nedescifrate încâ, se aflà în copii
sau în original, depuse delà început de donator în
Biblioteca Urechiâ din GalaÇi.

Scotocind celé patru cartoane în care sunt
strânse aceste documente, râsar în lumina prezen-
tului rând pe rând, zapisurî de întârire sau de
vânsare, mârturii pentru pârçi din mosie, sûreté
de domni, copii dupa cârçi domnesti, foi de zestre
întarite, împàrtiri de ocine, judecati de divan,
raporturi de înaintâri militaresti, scutiri de bir si
mârturisiri de razesi. latâ un hronologhiu al
Domnilor Principatului Moldovei din 1834; iatâ
jalbele vresnic nemultumitului si ràscolitorului de
procese Serdarul Vasile Onofrei; iatâ hrisoave delà
Ion Scarlat Alexandru Calimach, acordând scutiri
si privilegii; — delà Const. Moruzi, delà Çtefan
cel Mare, hrisov fârâ pecetie, pe pergament, în-
târind o vânzare de ocinâ în 1491; — iatâ cartea
delà Alexandru Moruzi V. V, eu sigiliu octogon,
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eu ambele mârci, Zîmbrul si Corbul, eu data de
1793; — delà Dabija Vodâ, de pe càrtî sârbesti, —
delà Petru Vodâ sau delà Mihai Grigore Çutu;
— iatâ sûreté delà Bogdan Vodâ din 1567; delà
Ion Vodâ, dupa ispisoc sârbesc; delà GhicaVodâ,
delà Duca Vodâ. Hrisoave în limba greacâ, atestate
rusesti, acte în limba slavonâ, — toate îti râscolesc
numiri de Domni si boieri, de întâm- »^^^_
plâri aevea, de rosturi înfiripate, învio-
rând pentru un moment via^a ce pu!-
seazâ printre h à r t i i 1 e îngâlbenite,
redesteptând din uitare, silele, ami,
secolii.

In fata ochilor îti râsar, trâind si a-
gîtându-se în mijlocul ocupatiilor lor —
Pârcâlabul de Hotin, Gheorghe Fran-
cescu, Coconul Râducanu Roset Ban Bi-
velnîc, Spàtarul lancu Razu, Spâtarul
lordache Catargiu, Serdarul Vasile O-
nofrei ci vesnic pârîtul sau Paharnicul
Ion Tàutu. Ci câti alti domni si boîerî
nu-si cer redesteptarea lor, mâcar pen-
tru un moment, din întunericul uitârii !

Vasile Alecsandrescu Urechiâ le a-
dunâ eu pietate si eu multâ muncâ,
eu cheltuiala propriei sale averi pen-
tru a lasa apoi fiilor generatiilor ce RBHH
vor veni, frânturi din marea si minu-
nata frescâ a vietiï strâbunilor lor.

Iatâ, de exemplu, o scenâ descrisâ de Dinu
Meleghie în <« Comertul cel mare al Moldovei
pana la 1828 », scrisoare trimeasâ în 1889, la lasî,

am fâcut pe acea rnosie grau arnâut de o calitate
suprema. Trebuia sâ-1 duc la Galatî a-1 vinde la
Turci, câci pe atunci nu erau alti comercianti de
grâne în tara. Am încârcat vreo 24 chile si le-am
pornit la Galati; eu o zi înainte de a ajunge carele
acolo, m'am dus si eu; a doua zi dimineafa, au
intrat în Galati si carele, si dupa obiceiu, au tras

Un dans de càluçari

d-lui Codrescu, si care se aflâ azi în cartoanele
documentelor din Biblioteca V, A. Urechiâ, El o
redâ la sfârsit, asa precum o auzîse povestindu-se
din gura batrânului comis Dumitru Radu zis
Pescanîi :

« "Tineam în arendâ mosia Pescanii; în anul 1826

Alexandre cel Bun çî solii lui Ion Paleologu

în maidan.
Vâd câ vin doi turci, râscolesc grâul prin cara,

ci vorbesc între ei turceste: câ de mult nu au vâzut
asa bunâ calitate de arnâut. Eu care
întelegeam limba turceascâ, m'am
bucurat auzind acea vorbâ a lor,
crezând câ voiu fi plâtit dupa fiatul
I, dar m'am amâgit în speranfa mea;
unul din Turci care vorbea si ceva
româneste, a întrebat al cui este
graul, i-am râspuns câ-i al meu,
Âtuncîa a zis : « Ghiaur, de ce n'ai
pus samânçâ bunâ, câ timpul a fost
favorabil a avea o bunâ calitate » ;
i-am râspuns câ mai bunâ calitate
nici se poate; la acest râspuns al
meu, el mi-a adaus eu dîspretî «Hai
sictir, Ghîaur ! Du-te de descarcâ
la hambarele Agâi, fiatul al II-lea »
si scoçându-si din brâu calamara au
scris o mica -çidulâ si mi-au dat-o.
Nu aveam alta ce face ; eu Turcii nu
puteai sta de vorbâ si a te tocmi,
câci mâniindu-se într'o nimica, a
scoate pistolul delà brâu si a teucide;

trebuia dar sa ma supun a urma ordinul lor. Câci nici
puteam astepta a veni ait Turc cumpârâtor, fiind
între ei régula a nu se amesteca un altul în târ-
guîrea cehu'lalt, Am tras dar carele la hambarul
unde am fost recomandat; acolo altâ ceva. Turcul
delà hambar a scos o banitâ de a lui, eu care a
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început descàrcarea. Observând cà au banita mai
mare decât banita din tara, am atras luarea aminte,
spunându-î ça am banita la carâ ci eu care am
încârcat carele, si rugându-1 a ma descarca eu

Turnu-Màgurele. Litografie nemteascâ

acea banita a mea. La aceste vorbe aie mêle, Turcii
s'au uitat la mine, încruntându-si ochii si mi-au
râspuns, câ banita lui este banita Stambulului,
asupra câreea nu am dreptul a cârti, fiind banita
Sultanului. Ci au continuât descàrcarea eu banita
lui. Dupa descârcare m'am vâzut pàgubit eu vreo
20 de chile mai putin decât încârcasem; dar nu
mai puteam zice nimica. Mi-au dat si acel Turc
o mica tîdulâ, spunându-mi sa ma duc la Aga,
sâ-mi primesc banii. Asa am si urmat. Aga m'a
primit eu politetâ, m'a poftit a sedea prin vorba
o. buirum boer », a bâtut în palme, la care sunet
viind Turcii, i-au poruncit a-mi aduce cafea si
ciubuc, ceea ce mi s'au si adus. Pana a-mi béa

O brutârîe din IVfegidia în 1839

cafeaua si fuma cîubucul, Agaoa care vorbea
româneste stricat, a conversât eu mine, întrebân-
du-mâ despre aie ^ârii si despre récolta din acel an.
Dupa ce am îsprâvit eu fumatul ciubucului, Agaoa
care sedea pe pat turceste, si-a apropiat de el o

mica lâdiçâ, a deschis lacatele delà ea, si a scos
din ea o pungâ mare din care scotând din ea banî
de argint a început a-i numâra; am vâsut cà acei
bani erau o monetâ nu de mult scoasâ în circulare,
o monetâ eu putin argint în ea, mai mult aramà,
încât în Moldova avea curs mai jos; oamenii se
fereau de a o primi; vâzând câ dupa câte am
pâtimit pana acum mi se plâteste si eu monetâ
calpâ, m'a luat gura pe dinainte, rugându-1 sâ-mi
dea alçi bani; la acea rugâminte a mea, Agaoa s'a
uîtat la mine posomorît, întrebându-mà dacâ banii
nu sunt bani. I-am râspuns câ sunt bani, dar în
Çarâ umblâ eu scâdere si târaniî nu-i primesc, si
fiindcà am aface eu târanii, de aceea îl rog a~mi
da altâ monetâ. La aceste vorbe aie mêle, Agaoa
de îndatâ s'a înfuriat; sârind din pat a scos luleaua
din ciubuc si a început a ma bâte pe spinare eu
ciubucul, spuind din gurâ : « Ghiaur, tu ocâresti
banul Sultanului'?)) Ne mai putând ràbda bâtaia,
1-am rugat sa ma ierte si câ primesc sa fiu plâtît
si eu acea monetâ, dupa care Aga a stat a ma mai

" La Moçi » de Vermont

bâte si m'a plâtit eu acea calpâ monetâ.
Astfel a fost comertul meu eu Turcii si de ase-

menea au pâtit si altii delà dânsiî ».
In anul 1866 V. A. Urechiâ devine membru al

primei noastre instituai de culturâ, Academia
Românâ. El este de altfel initiatorul primei So-
cietâti literare Romane, devenîtâ mai târziu Socie-
tatea Academicâ si apoi Academia Românâ, la
1879. Activitatea sa academîcâ este prodigioasâ si
ça presedinte al SecÇÎei istorice si ça secretar-
general al Acsdemiei, Analele Academiei din vre-
mea lui sunt pline de comunicârile si interventiile
pentru tôt ce era cau2â nationalâ.

In 1881 devine ministru de Instructie Publicâ.
In aceastâ calitate creea2;â scoli în orase si mai
aies în sate, sprijinà înfiintarea «Çcolii pentru
învâtâtura poporului roman », — pentru a creea
un corp didactic bine pregâtit, — precum si
Çcoala Normalâ « Carol I ».

Museele, Pinacotecile, Teatrul, Conservatorul de
muzicâ si declama^ie, Çcoala de Belle Arte, Ateneul
roman din Bucuresti, Ateneele romane de prin
orase, Universitatea din lasi si câte alte instituai
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datoresc unele existenta, iar altele organizarea,
compietarea si prosperitatea lor, neobositului V. A.
Urechiâ. Aproape toatâ viata si-a închïnat-o
scolii si învâtâmântului public, scriind chiar
Istoricul Çcolilor în patru mari volume, eu multe
informatii pretîoase.

« Dar nu hrânia el oare, — spune Gr. Tocilescu
în 1901, — ideea fericitâ, dar greu de îndeplinit,
a unei paci între popoare, si a unei justitii inter-
nationale date unui arbitra], idealul cel mai frumos
ce s'a putut propune vreodatà unei generatîi ? »

Nici Urechiâ, dar nici Tocilescu, nu puteau
prevedea cà în urma întregirii noastre nationale
dupa marele râzboiu, se va înfirîpa acest idéal
atàt de greu de îndeplînit si atât de frumos.

Conferentiar si orator bun, el vorbeste continuu
la Parlament, Académie, Universîtate, Atenee, în
capitalele strâîne, luând parte la diferite congrese
unde aratâ nevoile si idealul neamului românesc,
luptànd penîru regenerarea intelectualâ si morala

El cerco y Expugnacion de La Villa de Ostenden par el
Archiduque Alberto in el ano 1601

a Românilor de pretutindenî, pentru a mentine
treaz glasul constiinteî nationale.

latâ si felul cum îl caracterizeaza protîvnicul
sâu de idei din sedin^ele academice, B. P. Hajdau,
eu ocazia discursului cetit în sedînta delà 30 No-
emvrie 1902:

«Pornirea fireascâ a lui Urechiâ nu era spre
cugetare, ci spre actiune; actiune, iarâsi actiune,
neîntreruptâ actiune, o fortâ giganticâ de actiune
pe aceeas întinsà sferâ a nationalitâtii romane în
toate raporturile ei. El a scris si a tipârit prodigios
de mult; dar om de stiintâ nu a fost în întelesul
riguros al cuvântului; prea putin artîst în literaturâ,
îl desgusta obiectivitatea, prea îl obosea recea si
înceata metodâ. Ça agitator însà pentru binele
public si marirea neamului românesc, Urechiâ a
fost sublim, nimenea nu va putea sâ-1 înlocuiascâ,
nimic nu va putea sâ-1 întunece în istoria noastrâ
nationalâ în care el va râmâne ça un Arhanghel
al entusîasmului în memoria tuturor Românilor ».

« Faptele lui, — completase eu un an mai înainte

Gr. Tocilescu, — sunt din domenîul Istoriei cul-
turale si politice a României moderne ».

Nu e de mirare, deci, cunoscând ciné a fost
omul, sa ai impresia, întrând în biblioteca si mu-

Orasul si cetatea Târgovi^te în 1595

2eul « Urechiâ », eu multe lucruri dâruite de el,
cà te afli într'un sanctuar unde se oficiazâ zilnic
pentru cauza nationalâ.

In sala II de lecturâ, ce pare mai mult o aripâ
a primei sali, încep sa se însire în rafturi volumele
grêle. In stânga o veche biblioteca ce a apartinut
cândva regelui Carol I, te invita s'o privesti.
Sculptatâ fin în nucul bâtrân, unii susçîn câ însusi
înçeleptul rege ar fi lucrat la ea, stemele judetelor
se însirâ la fiecare cap de raft, legând astfel prin-
tr'un'fir invizibil de figura regelui, — integritatea
vechiului Stat roman.

Biblioteca a fost achizitionatâ delà un membru
al familiei Kogâlniceanu.

Breughel (Peisagîu)

Deasupra biblîotecii o pânzâ a lui Vermont
reprezintâ o scenâ din vechii Mosi ai Bucuresilor.

De acî încolo, Biblioteca Urechiâ se transforma
într'un deposit de cârji eu celé aproape 5000 de
stampe, majoritatea donate de Urechiâ. Celé
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50.000 de volume nu-sî au încà locul asigurat si
o recentà achizitie de vreo 3000 de volume, majori-
tatea din literatura contemporanâ, — stiinÇe si
drept,— cumpârate pe preÇul de 150.000 lei de
Societatea culturalâ V. A, Urechiâ, asteapta îngrâ-
mâditâ într'o mica sala sa fie catalogatâ si asezatâ
spre folosinta publiculuî cetîtor.

t)e o parte si de cealaltâ, fisele manuscrise dupa

turii; 10. Matematica si mecanica; n. Filozofia;

Vechiul port ai Mesinei

numele autorilor, si fisele alcâtuite de V. A.
Urechiâ, împârtite pe secçii dupa specialitâti, îmi

lacobus Benignus Bossuet Epîscopus 1723

atrag atençia. Privesc spre cel de al doilea: i. Gra-
maticâ, stilisticà si filologie; 2. Çtiin^e naturale si
fizico-chimîce; 3. Geografie si etnografie; 4. Istoria
în limba românâ; 5. Istoria si Chronologia în
limba francesâ; 6. Istoria si Chronologia în lîmbi
strâine; 7. Literatura scrisâ, nuvele, romane;
8. Literatura în limba francezâ; 9. Istoria litera-

Elisabeta, Regina Anglîei
Gaspar Bouttats fecit 1681

12. Pedagogia; 13. Poezia; 14. Dictionare si enci-
clopedia; 15. Economia politicâ, Statistîca;
16. Câlâtorii si anecdote; 17. Agriculture si in-
dustrie, comert, économie casnicâ; 18. Critice;
19. Teatru; 20. JurisprudenÇâ si legislatie, românâ
si strâînâ; 21. Medicinâ în limba românâ si strâînâ,
veterinare, igienâ; 22. Autori clasici vechi elini si
latini; 23. Conferinte si discursuri; 24. Teologie;
25. Arheologie si antichita^i; 26. Mîscelanee si

"Magdalena Poenitens» Breughel

colectii; 27. Diverse (gimnasticâ, artâ, biblio-
grafie, etc.); 28. Literatura popularà, clasicâ si
modernâ.

Deschîd un volum la întâmplare: Istoria si chro-
nologia. Pretioasele volume se însirâ pe foile raz-
lete : Istoria Otomanâ, de Dimitrie Cantemir,
tipâritâ în 1745, la Hamburg;—Cronica Tâta-
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rilor, 1666; — Istona revolutiei în Ungaria, tipâritâ

Un interïor olandez de familie
C. Vischer 1620—1658

în 1687, în limba spaniolâ, tradusà din limba fran-
ceza; — Istoria Transilvaniei, de Georg Kreckirtz,
tipâritâ la Nûrenberg, 1688; — Istoria Bizantinâ,
Carolo du Fresne Domino du Gange, scrisâ în
latineste si tipâritâ în LuteÇia-Paris, în 1580; —
Istoria Universalâ, del Conte Galeazzo Gvaldo
Preorata, eu razboaiele din Europa delà 1630—40;—
Curiose Beschreîbung von der Moldau und
Wallacheî , tipâritâ în 1699; — Cromca Ungurilor

«La Torre di Malghero», Canat Venetia

din vremea Turcilor, eu asediul Vienei, tipâritâ
în 1685, eu numeroase ilustraçii;— Istoria Unga-
riei si a râzboaielor turcesti în Ungaria de sus si
de jos si a Transilvaniei delà 1395—1604, scrisâ
în nemçeste si tipâritâ în 1604. latà un titlu de
carte curios: Description de toute l'isle de Cypre
et des Roys, princes et seigneurs, tant payens

que chrestiens qui ont commandé en îcelle; con-
tenant l'entière Histoire de tout ce qui s'y est
passé depuis le déluge universel, l'an 142 et du
monde 1798 jusques en l'an de l'incarnation et nati-
vité de Jésus Christ mil cinq cents soixante et douze,
par R. Père F. Estienne de Lusignan. Paris 1580,
anul tipâriturii. Cartea ça mai toate celelalte dîn

Messre, Canat Venetia

acea epocâ e legata în piele de vijel. Capitolul 15
spune : De qui les Cypriots on tiré leur origine ;

Incoronarea Estereî
(pe hârtie filîgranà) Lucas de Leyde

« Les Cypriots tirent leur origine de trois peu-
ples. La première est, de Cetin qui, comme nous
avons dit, habita le premier ceste isle, l'an cent
quarante deux après le Déluge, lors qu'il eût
une propre et particulière langue en la tour de
Babylone; et y vint avec toute la famille, duquel
par après tous les Cypriots sont descendus ». . .
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Deschid rubrica Antîchitâtilor : Incunabilele,
— celé dintâî cârçi tipârite, — sunt însemnate eu
litere rosii, majoritatea din ele ; semn ça Academîa
Românâ nu le are.

De consolatione Theologiae, édifie rara> imprimatâ
eu caractère de forma particularâ care s'a atribuit

Maria Ana de Austria. Regma Spanîei,
Neapoluluî çî Siciliei

Baltazar Moncornet 1659

lui Caesaris si Stole cei doi tipografi din Paris în
anul 1360. Verificându-se în urma, s'a consta-
tât câ aceste caractère sunt acelea aie lui Michel
Reyser, tipograf la Eichstat.

Picturâ din sec. X dupa un maiiuscris
grec delà Biblioteca din Constantinopole

Datele în incunabïle sunt puse întodeauna la
sfârsitul cârçii:

Vocabular Juris utriusque Zainer 1480, Liber
predicattonum magîstri Alberti de Padua. Editie
foarte rarâ, ça toate productive acestuî tipograf,
care a lucrat de altfel foarte puçin.

Istoria Fiorentinâ, eu un proemiu de Donato

Aceiaoli. Incunabil de Venetïa din 1476. Aceastâ
editie tôt atât de rarâ, este o frumoasâ imprimare
a francesuluî Jaques le Rouge, tipograf stabilit
în Venefia si originar din diocesa de Langres,
amicul celebrului Nicolas Jenson, compatriotul sâu.

De Crescentis Pétri. Opus ruralium commodo-
rum. Prima carte imprimatâ de Jean de Vestfalia,
1474, la Louvain. Margîni mari eu initiale rosii.

J, Chrisostomus, Sermones de Patientia Job.
Incunabil de pe timpul lui Papa Niculae. Anno
1487.

Summa Angelica. Incunabil de Vénéra, 1487.

In rubrica literaturiî romane, printre produc-
tiile din primele timpuri pana în siïele noastre
(desi literaturii contimporane îî lipsesc multe din

Un firman turcesc dm 1816, dat din
Viena, prin care se întârea înfiinfarea

, unui consulat austn'ac la laçi

celé mai de frunte lucrâri, nefiind fonduri), gâsesc
o carte scrisâ în litere chirilice pe care nu o are
Academia Românâ : « Rost de poezii, adicâ stichuri
acum întâiu aîcâtuite în limba româneascâ » ds
P. Mumuleanu. Editie foarte rarâ.

La antichitâtile latine : Odele si Epodele lui Quin-
tus Horatius Flaccus, tiparite în latineste, anul 1519,
de asemeni o editie rarâ. O altâ carte tipâritâ în
1522 — Plato — Divini Platonis gnomologia graeco-
latina, Per locos commes per quam apposite di-
gesta. Lugduni 1582.

De partea cealaltâ, fisele asesate în ordine alfa-
beticâ dupa autori, ma atrag sa le râsfoesc. Dau,
de o retoricâ, adicâ învâtâtura si întocmirea fru-
moasei cuvântâri. Acum întâi îsvoditâ pe limba
româneascâ. Impodobitâ si întemeiatâ eu pildele
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vechilor filosofî si dascâli bisericesti, scrisa de un
anonim si tipâritâ la Buda, 1798; — Psaltirea,
tiparità în timpul lui Mihaî Constantin Sutu
Voevod, scrisa de Chir Filaret II, Episcopul R5m-
nicului; — Theophylactus, Archiepiscopul Bul-
gariei, anul 1651, tipàritâ la Paris, în limba latinâ
si greaca; — Epitome, Cosmografia, anul 1693, eu
ilustratit si indicatif astronomice dupa Copernic, eu
planul constelatiilor si al miscârilor lor, tipâritâ în
Venetia; — Despre stiinça cavalerismului, dedi-
cata Papei Clément XI, în anul 1710, a lui lancu
Vacàrescu; — Botanicâ germanâ, ilustratâ în colorî
din 1577; — Numismatica imperatorum romano-
rum de Jean Vaillant, tipâritâ la Amsterdam, 1700;
— Morborum internorum de Jacobum Sylvium
Medicum, tipâritâ la Venetia, 1549; Manual de

Cusâturi eu acul, din mâtase, facute de
fetele de casa aie Doamnei lui Mihaii

Sturdza dupa povestea «Jïdovului ràtâcitori

Drept dîn anul 1608 (biblioteca Vacàrestilor).
Numele lui Zola, Flaubert, Loti, Sadoveanu,

Balzac, Pâtrascanu, Conta, Darwin, Wundt, Binet,
Bergson, James, Ohnet, Lovinescu, Sienkievicî,
Rebreanu, France, Turghenief, Delavrancea, Ca-
ragiale, Alecsandri, Gârleanu, Brâtescu-Voinesti,
Tolstoi, Garnier, Lombroso si altele multe se
amestecâ dupa alfabet eu autorii vechî de cârti
uitate si cari totus au pregatit eflorescença cul-
turalâ pe toate târâmurile a epocii în care trâim.

Mai départe, paragraful autografelor îmi iscodeste
interesul. Peste 300 de scrîsori, poezii, studîî sau
cugetâri autografe, stau asezate în cartoane spé-
ciale asteptând sa fie invîtate sa vorbeascà.

«La rasa latinâ es immortal; elle sera siempre
el genio y el aima del mundo.

Suchad, hermanos de Oriente con perseverancia
disputad a terra santa palma a palma que sagrado

es el inelo de la patria ». Série în 28 Marzo de 1880
Macedonenilor, Torvella de Montgri.

Poezii autografe aie lui Paul Barbe : « A ses frères
Valaques, la Cigale toulousaine ». — De Gonzales
de Teyada: «Au peuple de Roumanie». Sous-

Gheorghe Castriota Sis Scanderbeg

dialecte de Montpellier et ses environs. — De
François Coppée, « A une fiancée ».

latâ o nuvelâ a lui Vasile Alecsandri « Papagalul
verde »; — « Râsunete aie Pinduluî în Carpati,
Nicora, Diochiul, Nâluca », un studiu al lui Odo-
bescu; — «Le poète Euripide en Macédoine », de

Giorgio Ragozzi
Principe de Transîlvania

Henri de Lapommerage; — O fabula de Ar. Den-
susianu; — Anecdotâ de I. Creanga; — « La maison
du pendu » de F. Damé; — O poezie de Veronica
Micle.

lata o pozie autografâ scrisa si trimeasâ lui V. A.
Urechiâ de Mistral pentru volumul Macedo-
Român :



3 64 B O A B E D E G R A U

A LA ROUMANIE

* Quand lou chaple a pris fin, que lou loup e la rùssi
on rousiga lis os, lou souten flamejant
esvalis gaiamen lou brumage destrùssi
e lou grat bataié tourne tèn verdejant.

Après lou long trapé di Turc emaï di Rùssi
l'an visso ansin renaisse, o nacioun de Trajan,
comme l'astre lusènt que sort dou nègre esclùssî,
eme lou nouvelum dî chato de quinze an.

e li raco l'atîno
à ta lengo argentine

an couneigu l'oumour que dius toun sang i'avié.

e t'apelam germano,
la Trouvenco roumano.

te mando, o Roumanie, un rampan d'oulivié ».
F. Mistral

18 de Marz 1880.
Maillane (Bouches-du-Rhône).
Provençal sous-dîalecte d'Avignon es des bords du Rhône.
Orthographie des félbres.

latâ si corespondenta dïntre Vasile Alecsandri
si Aristizza Romanescu, din Mircesti, Mehadia,
Paris, în care discuta succesul piesei « Fântâna
Blanduziei » la Bucuresti si de începutul uneî
opère noui « Ovidiu ». Manuscriptul întreg, de
altfel, al lui « Ovidiu » se aflâ la Biblioteca Urechiâ.

Gâsesc câteva cuvinte frumoase scrise Macedo-
nenilor de câtre P. S. Aurelîan:

«...fïaéfî darâ eu tarie drapelul ce aveti în
mânâ, drapelul muncii si al naçionalitatii, lucrati
pentru a va lumina si a va întàri, pastrati eu sfin-
tenie acelea ce açi mostenit delà strâbunii vostri,
si fiti încredinçati câ lumea va va iubî si va va
respecta, iarâ noi, fra^ii vostri, ne vom fâli eu voi.

Lasati sa strige cei rai si cei râtàciçi; va veni
timpul când si acestia va vor întinde mâna eu
frâçie, caci voi înfàpsati elementul pàcii în minte,
si numaî prin pace, prin înfratire si prin muncâ
se va putea régénéra Orientul». . .

Alâturi de aceste autografe, celé mai multe
strânse de V. A. Urechiâ pentru albumul Macedo-
Român, fâcut din proprie iniçîativâ eu scopul de
a atrage atentia Occidentului asupra Macedoniei
si a strânge legâturile dintra fraçii împrâstiati,
gàsesc o poezie dedicatâ de « Societatea de culturà
Macedo-Românâ », d-nei V. A. Urechiâ si d-nelor
care au patronat un bal pentru ridîcarea unei
scoli-model în Macedonia. Bucuresti, 1898, 24
Martie. Se vede de aci imboldul pe care-1 nâstea
pretutindeni în jurul sâu, atât la strâîni cât si la
propriii membri ai familiei sale, marele patriot
V. A. Urechiâ, creind curente, împrejurari, senti-
mente, pentru cauza pentru care el însusi lupta
farà preget.

Biblioteca si rnuzeul donat Gàlàtenilor este prin
felul compozitiei lor, o ilustraçie perfectâ a sufle-
tului lui V. A. Urechiâ si o sintezâ a multiplelor

ii în care spiritul agitât de atâtea problème,
lucra fârâ ostenealâ.

Vrând sâ-si îmbogâçeascà biblioteca donatâ de
el, izbutî sâ-i asîgure delà Ministerul Instructiei
o modestâ subventie, eu care continua sa cumpere
an eu an pana la moartea lui, tiparituri românesti,
ajunse azi foarte rare si scumpe. S'au mai cum-
pârat si cârti în limbi strâine relative la trecutul
târilor romane. Astfel câ Biblioteca Urechiâ a
propâsit încâ de pe când tràia Urechiâ, mânndu-si
numarul de cârçi, documente, stampe, obiecte de
muzeu.

Pe pere^ii sâlii de lecturâ, încrustate în zid,
plâcile de marmurâ eu inscripfiile aurite î^i atrag
atentia :

In

H. I. Deciu
loan Coltofeanu

Pe plâci izolate

Academia Românà
Inst. Prof. Asoc. * C. Negri »

Dimitrie Sturdza
D-na Anastasia Dragos

Dr. Aristide Serfiotî
*

C. Exarcu
Lessouf

D-na Constantinescu Orleanu
Junghans

Voinescu Aristid, pictor
Titu Procopian

*
Const. Pop, profesor
Dr. Const. Stavridi

P. Kartamijschef, consul rus
Intîm Club

*
Partenie

Nifon
Gâlâfeanu

i acestia, urmând exemplul marelui donator,
au alâturat darurile lor celui fâcut de V. A. Urechiâ.

Astfel Academia Românà décide în sedin^a delà
5 Aprilie 1894, a se trimete Bibliotecii Urechiâ
câte un exemplar din carçile ce le primea delà
autori si tipografi, precum ci diferite tablouri,
lucru ce a continuât încâ multi ani dupa moartea
lui Urechiâ. In prezent însâ, de vreun an, doi,
Academia a încetat a mai trimete chiar propriile
sale publicaçii, lipsind astfel biblioteca de unul
din celé mai preçioase concursuri ce i se puteau da.
Insusi Ministerul Instructiei Publiée, care la în-
fiinçarea Bibliotecii în 1890 prevàzuse în bugetul
anual câte 1000 lei, în 1901 scade la 600 leî, se
ridicâ datorità stâruinçelor în 1926—1931 la 40.000,
pentru a scâdea apoi din nou în 1931 la 36.000, iar
în prezent la neînsemnata sumâ de 8500 lei.

Donatori in 1890

Teofil Rizu
Niculae Vicol

Socec

In 1891

Lt.-col. M. Dràghicescu
Radu Novian

Karakasch

In 1893

D. C. W. Hegel
V. A. Kogâlniceanu

Primàn'a comunei Galaçi
Comit. perm. jud. Covurlui

In 1X93, 3o Sept.

M. S. Regele
Carol I

vizità Instituliunea Urechià
si-i donà frumoase càrti si

medalii

In 1913

T. A. Bàdârâu
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Acelas curs urmeazâ si subven^iîle acordate de
Primâria orasului Galaçî, precum si de Prefectura
jud. Covurlui. Astfel, în 1938—30, Primâria sub-
vençiona eu 30,000, iar Prefectura eu 20,000 leî;
în 1931, Primâria a subvençionat principial eu 50,000,
nedând decât 10.000, iar Prefectura eu 10,000 lei.
In 1931, atât Prefectura cât si Primâria n'au mai
subventionat-o eu nici o sumà.

«Turnul eu ceas», construit în timpul
ocupatiei turceçti, Gîurgiu 1837 (Raffet)

Acestei fluctuatii de ajutoare se datoreste si
fluctuatia bunei stâri a Bibliotecii, care, ne mai
având mijloacele de subsistentà, ameninçâ nu numai
eu rea funcçionare, ci eu însàsi existenta sa.

Asa precum este însa constituitâ, datorità marelui
impuis delà început, desi lipsa de fonduri îi scade
dîn posibilitatea de a se mentine în curent eu lite-
ratura si stiûrfa modernâ, lâsând-o adesea si fârà
revistele necesare într'o astfel de instituée, totus
ea este un focar necesar de culturà pentru publicul
gâlâtean. In spécial profesorii si tineretul utili-
zeasâ mult acest tezaur formându-si si completân-
du-si cunostinÇele. Astfel în Cartea de vizitatori,
série : « Absolventii liceului « Vasile Alecsandri »,
séria lunie 1905, au visitât « Biblioteca V. A. Ure-
chiâ » ça semn de deosebitâ aten^ie pentru ajutorul
intelectual ce le-a dat în tôt timpul studiilor liceale ».
Iar mai départe : « Inspectorul scolar G, Nichifor,
eu ocazia viziteî sale la scolile secundare din Galati,
puternic impresionat de bogatele relicve aie Mu-
Zeului, adreseazâ vii felicitâri fàuritorilor acestei
nepre^uite comoare a Neamului Românesc ».
ai lunie 1923.

« Biblioteca V. A. Urechiâ » este administratà ça
orice bibliotecà publîcâ, atât numai cà pentru exten-
siunea pe care a luat-o an eu an, lipsa de personal

este o lipsa tôt atât de mult simçitâ ça si aceea a
unui local propriu. Tôt personalul se compune
dintr'un director, représentât azi prin Prof. Em.
Constantinescu, ce functioneazâ delà 1929, în care
scurt înterval a adus o seamâ de îmbunâtà^iri
bibliotecii; prîntr'un bibliotecar-custode, I. Pa-
naitiut ce funcçioneazà de 32 ani, si un singur
servitor.

« Biblioteca V. A, Urechiâ » a reusit sa formeze
din bibliotecarul sàu, omul care-i trebuia. El este
acela care aseaza cârçile, care aleargâ dupa reviste
si cetîtorii ce au împrumutat cârçile, care serveste
si îndrumeazâ pe cetitori, care stimuleazâ pe cer-
cetàtorî si le pune la îndemânâ toate posibilitàjile
de a lucra constiïncios, care iubeste bibliotecà si
o apârâ pe cât poate. Devenit un autodidact, fârà
culturà tradiçionalà a Hceului, ci numai prin propria
sa sârguintâ, cunoscând întreg tezaurul ce-i stâ
la îndemânâ pentru a putea da toate informatule,
a reusît sa cunoascà si unele din limbile mai cu-
rente în care sunt scrise volumele ce le imparte.
Ceteste de asemenea eu multâ îndemânare literile
chirilice, Numit delà începutul înfiintârii biblio-
tecii în locul în care se aflâ sub primul director
Valeriu Surdu, d-1 Panaitiu pâstreazà de-a-lungul
anilor, eu pietate, amintirea luptâtorului de bine,
care a fost Urechiâ, arâtând tuturor celor ce vizi-

Asan I, împàratul Româno-bulgarilor,
Htografie de Pavlovici

teazâ aceastà instituée colectia râmasâ delà el si
în spécial orice mie lucru ce 1-ar reaminti în me-
morîa contemporanilor. Prin îndrumârile ce le-a
dat si le dâ acest bibliotecar modest multor serii
de copii, el devine colaboratorul operei de educaÇie
ce se face în scoalâ. Sala de lectura eu omul eî,
a format multe serii de cercetâtori neobosh)î.

Fatâ însà de popula^ia Gala^ilor, de aproape
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I2O.OOO de locuitori, se ceteste prea puÇin în
« Biblioteca Urechiâ ». Astfel, în ultimii zece ani
au fost urmatorii cetitori:

In 1922 au fost 3728 cetitori eu 7392 cârti cetite
» 1923 » » 3794 » » 7676 » ' »
» 1924 » » 1873 » » 3579 » »
» 1925 » » 3529 » » 5718 » »
» 1926 » » 3758 » » 6821 » »
» 1927 » » 5268 » » 7621 » »
» 1928 » » 5207 » » 7263 » »
» 1929 » » 5493 » » 8404 » »
» 1930 » » 7114 » » 10610 » »
» 1931 » » 7449 » » 11192 » »

Multe din cârçîle cetite, aproape o treime, au
fost împrumutate acasâ, lucru ce a fâcut ça multe
dîn ele sa fie deteriorate, distruse sau pierdute.
Sistemul acesta este absolut necesar, desî nu-i
nici un beneficîu al bibliotecii, — taxa fiind
de 5 lei, — din cauza lipsei de sali de lecturâ, spa-
çioase si luminoase, si mai aies din cauza cursu-
rilor scolare nepermitându-se publicului, în ul-
timii ani, accesul în bibliotecâ în orele de dimineaîâ.

Sa nu se uite apoi cà majoritatea lectorilor fac
parte dintre elevii si profesorii lîceului, lucru ce
se poate vedea din tabloul urmâtor facut asupra
lectorilor lunà eu lunâ, pe ultimul an scolar
1931—32. Lunile de scoala sunt celé mai populate,
si anume celé din timpul iernii, când copiii nu sunt
sustrasi delà cetit de diferite împrejurâri,— vacantâ,
examene, plimbâri, — râmânând ça lunile din tim-
pul verii, când e vacança cea mare, sa fie aproape
lipsite de cetitori. Astfel:

In Sept. 1931 au fost 651 cetitori eu 1199 cârti cetite
» Oct. 1931 » » 694 » » 1180 » »
» Noem. 1931 » » 817 » » 1523 » »
» Dec. 1931 » » 795 » » 1680 » »
» lan. 1931 » » 729 » » 1127 » »
» Febr. 1932 » » 1013 » » 1136 » »
» Martie 1932 » » 1292 » » 2083 » »
» April 1932 » » 1134 » » 1705 » »
» Maii 1932 » » 889 » » 1631 » »
» lunîe 1932 » » 294 » » 541 » »
» Iulie 1932 » » 63 » » 99 » »
» Aug. 1932 » » 53 » » 86 » »

Acest mie tablou, dacâ este îmbucurâtor pentru
a se putea vedea marele serviciu ce-1 aduce tine-
retului scolar gâlâtean « Biblioteca V. A, Urechiâ »,
nu este mai purin p imagine, câ marele public galâ-
}ean, eu tôt avantajul ce-1 are de a lua câr^i si acasâ,
se çine départe de focarul de luminâ. Cauza prin-
cipalâ este, credem, lipsa unui local propriu al
bibliotecii care sa stea la îndemâna publicului
libérât de prescnpçiile si îndatoririle ce le impune
în mod format interesele unei scoli. Astfel în anul
1919, înainte de a se lua mâsura care opreste ac-
ccsul publicului în « Biblioteca Urechiâ » în timpul
dimine^elor, au fost 12.910 cetitori eu 22.000 de

cârçî cetite, numâr îndoit fatà de celé ce au urmat
cei 12 ani din urmâ.

Din média celor 10 ani reiese câ tineretul scolar
este atras din ce în ce mai mult spre studiul în
bibliotecâ, lucru ce explicâ, în parte, pleiada de
tineri meritosi cari au iesît de pe bâncile lîceului
« V. Alecsandri », adeverindu-se prin aceasta cât
de mult face o bibliotecâ alâturatâ unei scoli.

Totus bibliotecâ nu poatefî nu mai a liceenilor,
dupa însâsi dorin^a donatoruluî ea fiind a tuturor.
Câminul cultural, câruia însus Urechiâ îi schitase
planul, în ultimii sai ani, este nu numai o mândrie
dreaptâ pentru Gâlâteni, ci chiar o necesitate ur-
gentâ. Inspectorul D. Trolescu, scrîe în cartea de
vizitatorî, în 1921 : « Biblioteca V. A. Urechiâ, atât
de bogatâ, mérita ajutorul tuturor spre a-si re-

Logofâtul loan Tàutu ci femeea sa. Dupa
pictura de pe fresce din sec. XVI din

biserica delà Belineçtï, Moldova, 1855

începe actiunea sa de factor de rumina al orasului

In aceeas carte de vizitatori gâsesc urmâtoarele
rânduri aie unui gânditor curajos : « Am vizitat eu
durere « Biblioteca V. A. Urechiâ ». La început ci
se pare un adevàrat pesimism, dar dupa ce vezi
totul, cum stau cârçîle eu care multe biblioteci
s'ar mândri, grâmàdite si stricate de praful strâns
de pe scârile lîceului în desele lui reparaçîi, dupa
ce vezi stampe si tablouri de mare valoare si rare,
înghesuite si rupte în lipsa de spa^iu, sau lucrurile
din muzeu unul peste altul, fâra posibilîtatea unei
orânduiri folositoare culturii, dupa ce-aî vâzut
càrçi rupte de foi si ilustraçiile rare, si chiar in-
existente, dupa cum le numerotase în catalog însusi
Urechiâ, atunci poti spune : « A avut dreptate ».

Odatà localul avut s'ar putea réorganisa si siste-
mul împrumutàrii de cârti acasâ, de vreme ce el
este mai eficace pentru îmmultîrea numârului de
cetitori. Ar trebui atunci puse la îndetnâna direc-
torului acesteî instituai mijloacele necesare între-

ii unui mai mare numâr de personal pentru
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contrôlai si urmarirea cârtilor împrumutate. Altfel
biblîoteca riscâ sâ-si piardà valoarea eî an eu an,
râmânând numaî simple frânturi din una din celé
mai pre^ioase colecÇÎi dîn jarâ. Lipsa unei sub-
vençii dîn partea Primâriei si Prefecturiî Galaçilor
este o nota tristâ pentru amintirea marelui barbât
Urechiâ, care si-a donat întreaga si sîngura sa
avère publicului gâlâ^ean. Pentru a îlustra pier-
derea unora din càrtîle Bibliotecii, voîu cita numai
câteva exemple care-mi stau la îndemânâ. La
secçîa « Gramatici, retorici, stilistice », pe când
numàrul volumelor în limbile românâ, francezâ,
germanâ a crescut, comparativ eu cel indicat pe
tabloul facut între anii 1890—1905, au disparut
celé în limbile englezâ, latinâ, greacâ, spaniolà,
rusa, armeanà si polonâ. — In secçîa <( Arheologia,
Numistnatica », s'au îmmulçit volumele în limbile
românâ, francezâ, putin în limbile germanâ si
italianâ, dar au disparut celé în limbile greacâ,
rusa, norvegianâ si portughezâ. — In sectia « Bio-
grafii, anecdote », s'a îmmultit numàrul volumelor
în limbile francezâ si germanâ; au staçionat în
limbile englezâ, italianâ, latînâ, spaniolà si polonâ,
si au disparut celé în limbile greacâ si rusa.

Sunt multe alte lîpsuri care aduc pagube însern-
nate, fâra a se mai cita carçile rupte si celé împrumu-
tate de luni de zile adeseori fârâ urmâ.

Asa cum stâ GalaÇul, asezat pe una din arterele
celé mai de seamâ de comunicaçie, la cotul ce-1
face Dunârea între Dobrogea si Basarabia, asezare
minunatâ pentru a servi drept centru cultural,
« Biblioteca V. A. Urechiâ » ar putea alimenta
prin exemplarele sale de prises, sau trîmese de
alte institutii, biblioteci filiale în aceste regiuni.
Ci s'ar putea, eu vremea, ça însesi elementele
strâine ce împestriçeazâ popula^ia româneascâ din
aceste regiuni, sa fie atrase spre cultura noastrâ
na^ionalà. Odatâ înfiripatà aceastà legâturà spiri-
tualâ, Românii din aceste pâr^i ar gâsi un sprijin
puternic pentru consolidarea intereselor lor.

« Biblioteca V. A. Urechiâ », care are mândrîa sa
fie vizîtatâ de înalçi demnitari ai çârii, începând
eu Familia régala, Regele Carol I, Principele
Niculae, si sfârsind eu cei straini, cum a fost de
pîldâ Abatele Zavoral, sau preçuità de diferite in-
situçii culturale din întreaga Çara, nu trebue sa ser-
veasca numai ça o simplâ curiozîtate de lucruri
rare farâ forta dinamicà a sensului pentru care
a fost creeata si care a fâcut pe Urechiâ, apâ-
ràtorul aproape continuu în parlament al intere-
selor Gala^ului, sa série în actul sau de danie :

« Fie ça micul meu dar sa serve culturii tôt mai
spornice si tôt mai româneascâ a Galaçilor »,

LUCIA BORÇ

Busdugan domnesc dîn Moldova în
secolul al XVII-lea


