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AMINTIRI DIN VIA ŢA DE  STUDENT LA BUCUREŞTI 
(1900–1904) 

HUGO  FRIEDMAN  

Născut în deceniul al nouălea al secolului XIX, crescut şi educat într-o familie de 
evrei din Craiova, Hugo Friedman a fost unul dintre cei mai distinşi jurişti din 
România, fiind avocat pledant în numeroase procese de răsunet din perioada 
interbelică. Evoluţia carierei sale strălucite ca jurist nu ar fi fost posibilă fără o 
pregătire universitară de excepţie, cum o dovedesc, de altfel, însemnările sale cu 
privire la viaţa de student de la începutul secolului XX. 
Distins discipol al celor mai reprezentative figuri universitare ale vremii şi, totodată, 
coleg de generaţie cu numeroase personalităţi ştiinţifice, literare şi politice, de la 
începutul acestui secol, Hugo Friedman a murit în mizerie în anul 1978. 
Publicarea în revista noastră a unor fragmente din amintirile sale din perioada 
studenţiei, oferă cititorilor o imagine vie a generaţiei sale, a tuturor celor care au 
contribuit, prin activitatea şi condeiul lor, la dezvoltarea României moderne. 

Atunci când se petreceau cele ce voi povesti mai jos, veacul al XIX-lea 
tocmai se încheiase, în apoteoza  Expoziţiei Universale de la Paris din 1900. 

Cu un an sau doi mai înainte, locuţiunea uzuală, în aproape orice conversaţie, 
era fin de siècle, orice obiect expus spre vânzare, în orice vitrină, purta eticheta fin 
de siècle, orice  întâmplare  mai deosebită era fin de siècle. 

Despre secolul care avea să înceapă se vorbea mai puţin sau aproape deloc.  
Cine oare se aştepta ca el să aducă două războaie mondiale, fiecare de câte patru 
ani şi ca el să dea peste cap cele trei mari puteri consolidate după sfârşitul 
războaielor napoleoniene, prin Congresul de la Viena din 1815 şi care păreau 
încremenite în hotarele lor, Turcia, Rusia ţaristă, Austro-Ungaria şi, împreună cu 
ele, militarismul german ? 

Pe atunci, la Bucureşti, nu s-ar putea spune că viaţa studenţilor era prea 
anevoioasă. Bilete pentru odăi mobilate de închiriat se vedeau lipite pe multe 
geamuri şi, pentru că oferta era mai mare decât cererea, chiriile erau modeste. O 
masă bunicică se putea lua, nu cu mulţi bani, la numeroasele birtuleţe frecventate 
de  micii funcţionari şi de studenţi. 

Nu existau, încă, adăposturi studenţeşti comune, aşa-zisele cămine de astăzi, 
dar studenţii lipsiţi de mijloace puteau obţine prin concurs burse anuale, dacă erau 
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merituoşi, aşa cum a fost cazul colegului meu de facultate Vasile Pârvan, venit 
sărac de prin părţile Tecuciului şi ajuns o somitate a arheologiei româneşti. Un alt 
coleg al meu de la Litere, poetul Panait Stanciov, cu pseudonimul literar Panait 
Cerna, fiul unei văduve nespus de sărace de lângă Măcin, după ce şi-a luat licenţa 
în Litere la Bucureşti, luptând cu sărăcia şi cu boala, a putut pleca pentru doctorat 
în Germania, la Berlin şi Drezda, cu o bursă înlesnită de Titu Maiorescu. 

În aceeaşi vreme, la „Sf. Sava”, unul dintre cele mai renumite licee din 
Bucureşti, erau colegi fiul unei femei de serviciu şi al unui proeminent ministru în 
exerciţiu. Dar, şi mai elocvent, a fost cazul colegului meu de la Litere şi Drept, 
Andrei Rădulescu, fiul unui moşnean din Chiojdul Prahovei. Acesta a intrat în 
magistratură şi a ajuns consilier la Curtea de Apel din Bucureşti, unde am pledat şi 
eu în faţa lui. Originea sa rurală şi lipsa de mijloace nu l-au oprit, totuşi, de a 
ajunge, mai târziu, prim-preşedinte al Înaltei Curţi de Casaţie şi preşedinte al 
Academiei Române. 

Aceste remarcabile excepţii erau, totuşi, destul de rare. Împrospătarea clasei 
conducătoare se opera lent şi neîntrerupt, (şi) prin absorbirea elementelor de 
valoare de la sate şi de la periferia oraşelor. Se simţea, numai rareori, că cei veniţi 
de la ţară, dacă erau merituoşi, erau protejaţi tacit în timpul studiilor şi după 
finalizarea lor. Îmi amintesc, astfel, de doi foşti colegi, ambii fii de ţărănci văduve 
şi sărace din Dolj.  Am făcut împreună cu ei liceul „Carol I”  la Craiova, iar apoi 
am urmat cu ei cursurile facultăţii de Drept din Bucureşti. 

 Analfabetismul era pe atunci  în floare. Lipseau localurile de şcoală, nu erau 
destui învăţători şi mii de copii rămâneau în fiecare an pe dinafară. Petre Ghiţescu, 
fost director al învăţământului primar în minister, îmi spunea cu durere că numai în 
Bucureşti rămâneau neînscrişi în învăţământul primar, în fiecare an, circa 12 000 
de copii. 

Marea majoritate a studenţimii era sârguitoare şi cuviincioasă. În afară de 
burse, care nu erau foarte numeroase, se iveau, pentru studenţi, locuri de pedagogi, 
ocazii de suplinitori la liceu, meditaţii la familiile înstărite, precum şi posturi mai 
mărunte de funcţionari în administraţie şi în justiţie. În pofida lipsurilor de tot felul, 
studenţii aveau o atitudine decentă. Erau aproape inexistente cazurile când vreunul 
dintre noi s-ar fi încumetat să se întoarcă seara la gazdă într-o stare „anormală” sau 
însoţit de vreo persoană, care să nu poată fi prezentată. Dar şi ispitele erau rare. 

De gramofoane abia începuse a se vorbi, iar radio-difuziunea încă nu  
apăruse. Ca să putem asculta câteva arii de muzică uşoară trebuia să ne ducem în  
câte o seară la vreun local mai modest, unde se producea un taraf de lăutari sau 
vreo  cântăreaţă. În unele seri de vară, când se întâmpla, lucru de altfel rar, să ne 
prisosească gologanii, ne duceam la vreuna din grădinile cu bere, astăzi dispărute, 
Oppler, Luther sau Bragadiru. 

Cele mai multe seri ni le petreceam, însă, la Biblioteca Fundaţiei Universitare  
Carol I, din faţa palatului regal, citind, nu numai pentru examene, dar şi pentru cultura 
noastră generală, tot felul de opere de valoare, precum şi reviste române sau străine. 
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Nici cinematograful nu-şi făcuse încă apariţia. Exista un singur teatru,  
Teatrul Naţional, pe locul unui fost han, ce e drept, însă, cu actori excepţionali, iar 
despre operă şi operetă nici nu se pomenea, din lipsă de lăcaşe proprii. 

Dincolo de lipsa de ocazii şi de ispite, ceea ce ne menţinea pe calea cea 
dreaptă, era, mai ales, setea de învăţătură. Îmi amintesc, astfel că, într-o luminoasă 
seară de vară,  măsuram în sus şi în jos Calea Victoriei, la ora aceea pustie, la braţ 
cu colegul Paul Bulfinski, discutând cu aprindere chestiuni de psiho-fiziologie, 
adică învăţătura lui Wundt, adusă recent din Germania de către Rădulescu-Motru, 
titularul catedrei de psihologie al Facultăţii de Litere şi Filozofie din Bucureşti. Nu 
simţeam că, la doi paşi în spatele nostru, păşea un necunoscut, care ne asculta cu 
atenţie. Deodată, luându-ne de braţ, acesta s-a inserat între noi doi, declarându-ne 
că-l interesează discuţia noastră, cu toate că a terminat mai de mult studiile 
universitare. Şi-a continuat plimbarea cu noi, discutând probleme de psihologie, până la 
o oră târzie. Juca un rol politic de seamă într-un oraş, mi se pare, din sudul Moldovei. 

Nici stadioane nu erau, pentru că sportmania nu fusese încă importată. 
Lacurile, care încing azi capitala spre Nord-Est ca un brâu pitoresc, nu erau, încă, 
amenajate, iar despre  Snagov se ştia numai atât cât spunea Odobescu în neuitata sa  
broşură. Aşadar, în materie de sport şi escapade nu aveam la îndemână decât 
şoseaua Kisseleff şi băncile din Cişmigiu. 

O diversiune ar fi putut  fi politica, dar ea nu pasiona pe studenţii însetaţi de 
învăţătură. Este adevărat că nici nu se prea impunea, deocamdată, opiniei publice 
ca o chestiune arzătoare, care să-i determine pe studenţi să-şi neglijeze studiile şi 
să se arunce în vâltoarea ei, înainte de a-şi înjgheba o carieră.  

Nu apăruseră, încă, nici demagogii specializaţi în agitarea studenţimii, pentru 
a o devia de la rosturile ei. 

În  România mică de atunci, care numai în 22 de ani (1859-1881), mai puţin 
de un sfert de secol, văzuse realizându-se trei mari evenimente: (Unirea 
Principatelor, Independenţa şi Proclamarea regatului), domnea o  euforie justificată 
de importanţa acestor trei înfăptuiri. 

Viaţa politică pulsa normal şi lini ştit, prin activitatea celor două partide,  
conservator şi liberal, între care deosebirile erau, mai mult de persoane, decât de 
doctrină, şi care alternau la cârma statului, la chemarea regelui, al  cărui principal 
rol părea a fi numai acela de arbitru. 

Partidul nou chemat la cârmă obţinea în alegeri, aproape fără excepţie, 
majorităţi zdrobitoare, ceea ce îi asigura o guvernare liniştită, dar avea totdeauna  
grijă să înlesnească intrarea în parlament şi  a unora dintre fruntaşii opoziţiei, ca să 
se audă şi glasul acesteia. 

Două erau pe atunci chestiunile spinoase, pe care le întreţinea, agitându-le, 
însă, nu prea vehement, partidul aflat în opoziţie, spre a le preda, atunci când îi 
venea rândul la putere, partidului care trecea în opoziţie. Prima, era chestiunea 
naţională, adică aceea a românilor din monarhia austro-ungară. Era ştiut însă, că 
această chestiune, implicând dezmembrarea Imperiului Austro-Ungar, nu putea fi 
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rezolvată decât pe plan internaţional şi numai prin cursul unor mari evenimente, al 
căror ceas nu bătuse încă. Rezerva, în această chestiune, mai era impusă, pe de altă 
parte, de nevoia de a se menaja susceptibilităţile regelui Carol I, a cărui autoritate 
morală era extrem de mare. 

Chestiunea naţională, mai avea, însă, şi un apendice: problema evreiască, 
mai uşor de agitat, fiindcă nu implica dezmembrarea unui mare stat vecin şi nici nu 
atingea susceptibilitatea suveranului. Prima problemă avea să dispară peste câteva 
decenii, prin prăbuşirea monarhiei austro-ungare, cea de a doua avea să se menţină, 
prin obsesia unor politicieni. 

A doua chestiune importantă era cea agrară, adică a împroprietăririi 
ţăranilor, căci operaţia din anul 1884  fusese numai un modest  început. 

Ca şi chestiunea naţională, cea ţărănească era agitată de partidul aflat în 
opoziţie, mai vehement de către partidul liberal şi, aproape imperceptibil, de cel 
conservator, căruia această problemă îi era, de fapt, ostilă. Adevărul era că, în 
ambele partide, predominau latifundiarii şi nici unul dintre ei nu se gândea în mod 
serios la desfiinţarea marii proprietăţi agrare. Ceasul acestei mari reforme avea să 
bată de abia după sfârşitul primului război mondial. 

În această ambianţă, de euforie privitoare la înfăptuirile politice ale unui 
trecut apropiat şi glorios, de rezervă şi prudenţă în chestiunea naţională, de agitaţii 
sterile, cu spargeri sporadice de geamuri şi de capete în chestiunea evreiască şi de 
nesinceritate în ce priveşte chestiunea agrară, studenţii serioşi, care formau marea 
majoritate, îşi vedeau deocamdată de carte şi examene. Ei îi considerau ca agenţi 
recrutaţi pentru ispitirea la violenţă pe unii dintre membrii celor două societăţi 
generale studenţeşti, „Unirea” şi „Asociaţia”, patronate fiecare de cele două partide 
de guvernământ, cel conservator şi acel liberal. Rică Venturianu şi Coriolan 
Drăgănescu, pseudo-studenţii lui Caragiale nu se agitau deocamdată decât la 
întrunirile publice şi în jurul statuii lui Mihai Viteazul, fără să fi pătruns 
deocamdată şi în localul Universităţii. 

* 

Le rămânea deci, adevăraţilor studenţi, atracţia cursurilor şi a seminariilor de 
specialitate. 

În Amintirile sale universitare, fostul meu coleg de atunci, Ion Petrovici, a 
descris mediul universitar din vremea noastră. Dacă adaug aceste însemnări, o fac, 
nu pentru vreo rectificare, amintirile sale fiind exacte şi aprecierile judicioase, ci 
numai cu titlu de completare, mai ales că, amintirile sale se referă, mai mult la 
Facultatea de Litere şi Filozofie, cu specială privire la corpul profesoral. 

Atât la Litere, cât şi la Drept, erau unii profesori care, deşi talentaţi şi savanţi, 
se părea însă că, cel puţin unii dintre ei, se luau la întrecere în ceea ce priveşte 
absenteismul de la catedră. Dintre aceştia erau, de pildă, profesorul de filozofie 
antică şi de sociologie de la Litere, C. Dimitrescu-Iaşi, care era pe atunci şi rectorul 
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Universităţii, şi cel de Drept constituţional, C. Disescu. Alţii, deşi punctuali la curs, 
ţineau prelegeri fără strălucire, pe care le urmăream numai de nevoia examenelor,  
fără  nici o atracţie însă. 

Voi nota, în continuare, amintirile pe care  mi le-au lăsat numai unii dintre 
profesori, de la ambele facultăţi, Litere şi Drept, şi anume, aceia care se impuneau 
prin conştiinţa lor profesională, prin ştiinţă şi prin talent. 

Pontiful Facultăţii de Litere şi Filozofie era, pe vremea mea, incontestabil, 
Titu Maiorescu. Punctualitatea lui, într-o vreme când absenţa de la catedră a mai 
multor profesori universitari părea ceva obişnuit, era proverbială. El îşi făcea 
cursul, chiar şi atunci când ajunsese ministru, oratoria lui era solemnă, gestul sobru 
şi expresiv. 

La lecţiile lui, preparate cu îngrijire şi rostite impecabil, studenţii se 
îmbulzeau  în  bănci, iar în spaţiul dintre  acestea, în picioare, se adunau, nu numai 
studenţii de la filozofie, dar şi de la alte facultăţi, precum şi majoritatea 
intelectualilor din oraş. Însuşi maestrul trebuia să-şi facă drum cu greutate de la uşă 
şi  până la catedră. Adesea, sala era înţesată de la orele trei, deşi cursul era anunţat 
pentru orele cinci. 

La cursul de istoria filozofiei moderne, în anii 1902-1904, pe care l-am audiat 
şi eu, mi-aduc aminte că Maiorescu ne-a expus, de la francezi pe Cousin,  Rouger  
Collent şi  Auguste Comte, de la germani pe Hegel, Kant şi Schopenhauer, iar de la  
englezi doctrina lui John Stuart-Mill şi pe cea a lui Herbert Spencer, deschizând 
minţii noastre, însetate de lumină, veritabile spărturi în zidul de nepătruns care ne 
ascundea taina  Universului. 

Dar, ceea ce ne atrăgea acolo, nu era numai strălucirea lecţiilor sale. Plutea  
încă în mintea generaţiei noastre amintirea activităţii sale critice din  tinereţe, când  
izgonise din literatură beţia de cuvinte, aşa că fruntea sa încărunţită ne apărea 
încununată cu un veritabil nimb de spiritus rector  al  literaturii române. 

Ştiam cu toţii că în 1873 publicase în „Convorbiri literare” studiul critic Beţia 
de cuvinte, având ca subtitlu Studiu de patologie literară, dând o lovitură de moarte 
cunoscutei lozinci din vremea lui Eliade: „Scrieţi, băieţi, scrieţi!” 

Noi citeam şi discursurile  parlamentare ale lui Maiorescu, în care găseam 
condensată istoria luptelor politice, cu începere de la naşterea parlamentarismului 
românesc, adică din 1866. Adunate în cinci volume şi mergând până aproape de 
vremea studenţiei noastre, aceste discursuri trezeau în noi tot atât interes ca şi 
criticile sale literare, în care găseam activitatea lui din vremurile de glorie ale  
Junimii, la Iaşi, precum şi articole noi, cu titlurile: Iarăşi beţie de cuvinte, Contra 
şcoalei Bărnuţiu, Oratori, retori şi limbuţi  şi multe altele, republicate împreună cu 
toate criticile sale literare, în 1918, în trei volume, la Editura Minerva. Mai ştiam, 
aproape toţi, şi care fusese rolul lui în ocrotirea lui Eminescu, precum şi în 
publicarea poeziilor acestui mare poet român. 
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Vorbind de prelegerile lui Maiorescu, am arătat că ele aveau un caracter 
solemn. Nu l-am auzit, la nici un curs, coborându-se până la răfuieli sau afaceri 
personale cu adversari,  aşa  cum obişnuiau alţi profesori. 

După luptele de la Junimea, Maiorescu apărea ca un general care nu mai 
urmăreşte inamicul învins, fiindcă l-a exterminat. Totuşi, într-o zi, indignat 
pesemne de ceea ce vedea  mereu în jurul lui, s-a întâmplat ca şi Maiorescu să-şi 
reverse la o lecţie amărăciunea. Parcă-l văd şi acum la catedră, după o jumătate de 
secol, pronunţând grav următoarele cuvinte, care mi s-au imprimat atât de adânc în 
memorie, încât le reproduc aproape textual: „Vă veţi face profesori şi nu veţi veni 
la curs, veţi ajunge avocaţi sau magistraţi şi veţi lipsi de la şedinţe. Nu va fi vina Dv., ci 
a acelora de aici, din cancelarie, care vă dau asemenea exemple...”. În tot acest timp, 
degetul lui arătător era îndreptat, în mod  expresiv, spre cancelaria profesorilor. 

* 

După Maiorescu, auditorul cel mai numeros  îl avea  Iorga. 
Numit recent, prin concurs, la catedra de istorie universală a Facultăţii de 

Litere din Bucureşti, exceptând  istoria antică, care era rezervată lui Tocilescu, şi 
fără aceea a românilor, care era a lui Onciul, profesorul Nicolae Iorga debutase 
printr-o broşură incendiară, în limba franceză, Opinions sincères d’un mauvais 
patriote, în care veştejea, în stil pamfletar, pe înaintaşii săi în ale istoriei, B.P 
Haşdeu, Vasile Urechia şi Grigore Tocilescu. Încurajat de impresia produsă, noul 
iconoclast  revenise la atac cu o nouă broşură, Nouvelles opinions sincères d’un 
mauvais patriote. 

Aceste două pamflete îi creaseră, din capul locului, lui Iorga, o atmosferă  de 
simpatie, mai ales în rândul tineretului, oricând dispus să dărâme şi să  reclădească. 

Dintre  manifestările  pamfletare ale lui Iorga, din aceeaşi vreme a studiilor 
mele, mai notez: Pentru B.P. Haşdeu, în „Convorbiri literare” (1901); Manifestări 
noi ale unei şcoli vechi, în „Convorbiri literare” (1904), în care erau atacaţi 
Ionescu-Gion şi I. Tanoviceanu; Ultimul plagiat al lui Gr. Tocilescu, în 
„Convorbiri literare”  (1904). 

Fără a fi un orator de rasă, cu toate că avea uneori perioade reuşite şi adesea 
accente înălţătoare, Iorga era, totuşi, un povestitor captivant. Un causeur, cum spun 
francezii, şi mai avea şi o memorie formidabilă, care îi înlesnea presărarea 
expunerilor sale cu cele mai neaşteptate amănunte istorice, care aveau însă, uneori, 
şi dezavantajul de a îneca firul povestirii în mărunţişuri fastidioase şi nu totdeauna 
necesare, oricât de adevărate ar fi fost ele. 

Trebuie să  recunosc, însă, că personal, nu l-am auzit decât la cursuri. Aceia 
care l-au auzit şi în parlament sau la întruniri publice afirmă că acolo Iorga era un 
orator viguros, dar nu în genul olimpian al lui Maiorescu, ci cu izbucniri de vulcan. 

De la prima lecţie, la începerea anului de curs, m-a impresionat metoda 
folosită de Iorga. A început atrăgându-ne atenţia că, sub denumirea de Istoria 
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Universală, noi, în realitate, am învăţat, în liceu, după manualele franţuzeşti 
adaptate în româneşte, nu istoria universală, ci istoria Franţei, considerată un centru 
al lumii, iar despre alte ţări, numai atât cât au venit în atingere cu Franţa. La o 
universitate sud-est europeană, de felul celei româneşti, a continuat Iorga, vom face 
la fel, ocupându-ne de România, ca un centru al lumii şi de celelalte ţări numai în 
măsura în care au venit în atingere cu cele două Principate. Pentru punerea în aplicare a  
metodei sale, el descria, de exemplu, cei zece ani ai domniei lui Mihai-Viteazul. 

Deşi aceasta însemna o restrângere a materiei la studiul influenţelor străine 
asupra ţărilor române, pe o perioadă de zece ani, metoda ni s-a părut promiţătoare. 

Şi într-adevăr, istoria predată de Iorga ne-a interesat în gradul cel mai înalt, 
prin adânca cunoaştere a istoriei Turciei şi Austriei, cele două împărăţii cu care a 
trebuit să lupte, aproape în tot timpul domniei lui, Mihai-Viteazul. Am preţuit cu 
toţii spiritul critic în interpretarea izvoarelor, precum şi vioiciunea expunerii, care 
făceau ca studenţii să se îmbulzească la curs. Am înţeles cu toţii, în mod profund, şi 
cu totul altfel de cum sta scris în manualele oficiale şi chiar în istoria scrisă de 
Bălcescu, tragedia domnului eroic şi nefericit, care a fost Mihai -Viteazul. 

Dar Iorga era inegal şi, în anul următor, trecând la istoria contemporană, nu a  
mai urmat metoda din anul trecut, ci ne-a făcut un curs obişnuit, ca în toate manualele 
de istorie, adaptate din franţuzeşte, ca oricare curs, pe atunci, în lumea didactică. 

La Litere, pe lângă mai toate catedrele, erau şi seminarii unde lucrau studenţii 
sub îndrumarea profesorilor. La seminarul de istorie universală lucra, de fapt, un 
singur student şi acela era chiar Iorga, pe care l-am audiat şi acolo. 

Parcă îl văd şi acum pe maestru, tot timpul în picioare la catedră, cu un teanc 
de copii fotografice după nişte documente suedeze din secolul al XV-lea în mână. 
Într-o dimineaţă de duminică, cinci ore fără nici o pauză, de la opt la treisprezece, 
fără să se aşeze un moment, fără nici o întrerupere, ne-a citit, tradus şi interpretat 
documente, iar noi îl ascultam în tăcere, miraţi de rezistenţa lui fizică şi că ştia 
până şi limba suedeză de acum  patru veacuri. 

Trebuie să adaug, însă, că de la un profesor de talia lui Iorga ne-am fi putut 
aştepta la mai mult. Istoria predată de el era, numai în parte, universală. Astfel, 
despre India şi China, ţări cu o populaţie mult mai numeroasă decât a Europei, cu o 
istorie multimilenară, cu o civilizaţie, în multe privinţe strălucită şi cu o întindere 
excesivă, nici un cuvânt, de parcă nu ar fi existat. 

Prin istoria universală se înţelegea, pe atunci, numai istoria ţărilor din jurul 
Mediteranei. Cred, însă, că o vină principală o purtau şi programele analitice. 

* 

Titularul catedrei de istorie română era un bucovinean, Dimitrie Onciul, un 
autor erudit, de şcoală germană, fără preocupări propagandistice şi extraşcolare. 

Cursul lui nu era înaripat ca  cel al lui Iorga, ci meticulos. Mi-aduc aminte că  
un an întreg s-a ocupat de cele 17 documente rămase de la Mircea cel Bătrân şi de 
peceţile lor. 
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Deşi, după cum am mai spus, nu eram la secţia de istorie, totuşi curiozitatea  
m-a  împins şi la seminarul lui Onciul, dorind să-i cunosc metoda de lucru. 

Onciul alesese ca metodă pentru lucrările acelui an „Cronica anonimă” a 
notarului regelui ungur Bela II, scrisă în latina medievală de către un cleric rămas 
neidentificat, istoriograful acelui rege, cam pe la anul 1200. Este, până astăzi, 
singurul izvor cunoscut pentru istoria românilor înainte de „descălecare”. 

Am văzut cum se lucra: un student, desemnat de profesor, traducea şi 
comenta pasajul din cronica ce-i fusese indicată. Am asistat tocmai când se 
prelucra pasajul din Cronica anonimă, care pomeneşte pe Menumorut, Seneslau, 
Glad şi Gelu, conducătorii românilor găsiţi de unguri, când au ocupat părţi din 
vechea Dacie. După expunerea referentului, oricare student putea interveni în 
discuţie.  

Pasajul cronicarului era trecut prin ciurul unei analize minuţioase, confruntat 
cu alte ştiri din aceeaşi epocă, dar din alte surse, dacă, desigur, existau. Profesorul 
intervenea, în cele din urmă, trăgând concluziile şi dând toate îndrumările care se 
impuneau. Aveam impresia că mă găsesc într-un cabinet de investigaţii istorice, 
unde studenţii nu învăţau istoria, ci cum se face ea. 

* 

Dintre profesorii conştiincioşi, de şcoală maioresciană, punctuali şi totdeauna 
pregătiţi, voi mai menţiona pe Rădulescu-Motru şi pe Simion Mehedinţi.  

Venit recent din Germania, de unde ne adusese psiho-fiziologia lui Wundt, 
Motru imprimase studiului psihologiei o direcţie nouă. El editase în plus, şi „Noua 
Revistă Română”, un hebdomadar cu o autoritate unanim recunoscută. 

Tot atunci, prin stăruinţele lui Maiorescu, se înfiinţase pe lângă Facultatea de 
Litere, deşi locul ei ar fi fost la ştiinţe, catedra de geografie, al cărei prim titular a  
fost Simion Mehedinţi. Prezenţa ei la Litere nu putea fi explicată decât prin talentul 
literar al noului profesor, care dorea să înveştmânteze datele civile ale noii 
discipline într-un limbaj inspirat, uneori cu rezonanţe poetice. Astăzi catedra de 
geografie este  la locul ei, la facultatea de ştiinţe, alături cu geologia.  

Competenţa, punctualitatea şi talentul îi asiguraseră repede lui Mehedinţi un 
auditoriu relativ numeros, printre care erau adesea şi intelectuali din afara lumii 
universitare.  

* 

Titularul catedrei de filologie romanică, Ovid Densuşianu, publicase tocmai 
atunci, în două volume, în limba franceză, lucrarea sa fundamentală Histoire de la 
langue roumaine. 

Format la şcoala  unor romanişti cu renume european, cum au fost francezul 
Gaston Paris sau germanul Meyer-Lübcke, pe care nu i-a putut uita niciodată şi pe 
care îi reamintea adesea în prelegerile sale, el scosese din circulaţie filologia 
romantică a unora dintre predecesorii săi, care, fie din ignoranţă, fie din motive 
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patriotarde, derivau  Slatina din Stella Latina şi legau numele oraşului Caracal, care 
în limba română înseamnă Cetatea neagră, de amintirea împăratului roman  
Caracalla. 

Titularul catedrei de limbă şi literatură latină, D. Evolceanu, bun cunoscător 
al materiei, avea, în plus, punctualitate şi conştiinţă, ceea ce nu prea era cazul şi cu 
colegul său de la literatura  elină care, deşi talentat, era un absenteist. 

În anul când l-am audiat şi eu, îşi alesese ca temă a cursurilor Scrisorile lui 
Cicerone către Atticus, un librar înstărit din Roma, stabilit la Atena şi prin care  
Cicerone îşi procura manuscrisele operelor care apăreau la Atena, pe atunci 
metropola culturală a lumii greco-romane. 

Studiul corespondenţei dintre Atticus şi Cicerone, pe lângă aprofundarea 
limbii latine, ne-a dat şi viziunea vieţii culturale din acea vreme, când nu existau 
nici fabrici de hârtie şi nici arta tiparului şi când manuscrisele se multiplicau pe 
pergament, prin dictarea lor unor grupe de sclavi caligrafi, ceea ce făcea ca preţul 
lor să fie excesiv de mare… 

Paleoslava o preda I. Bogdan, decanul din acel timp al facultăţii, un filolog şi 
istoric conştiincios. Dar cursul său nu ispitea aproape pe nimeni, studiul 
paleoslavei nefiind necesar decât acelora  care se specializau în istoria veche a 
românilor, ştiut fiind că acea limbă moartă a fost întrebuinţată în cancelariile 
Principatelor Române până la Matei Basarab şi Vasile Lupu. 

* 

Am ajuns, în fine, la alţi doi profesori din vremea mea, cei de beletristică ai 
Facultăţii de Litere, Mihail Dragomirescu şi Pompiliu Eliade, campionii teoriei 
„artă pentru artă” în lupta cu semănătorismul literar al lui Iorga, proclamat şef al 
unei şcoli literare care voia să impună alegerea subiectelor de literatură numai din 
mediul României rurale. 

Pentru Pompiliu Eliade, venit tocmai atunci de la Paris cu aureola de fost  
elev strălucit al Şcolii normale superioare, criteriul literar afişat de Iorga, alegerea 
subiectului numai din mediul rural, nu avea nici o valoare.  

La  cursul  său, el se străduia să ne pună la curent cu marile curente şi marile 
figuri ale literaturii franceze din toate vremurile.  

Astfel, în unul din anii de curs, el ne-a familiarizat cu problemele criticii 
franceze contemporane, văzute prin optica lui Jules Lemaître, Emile Faguet, 
Brunetiere şi prin Francisque Sorcey cu ai săi Cinquant annes de théatre. 

La curs, Eliade venea punctual şi bine pregătit. Expunerea sa era volubilă. 
Avea însă deprinderea, cam scolastică, de a ne prezenta o teză sau o problemă 
literară cu un număr de argumente egal, pro şi contra, sau de a diviza o materie în 
capitole, care la rândul lor se subdivizau simetric în subdiviziuni artificiale. 
Auditorul era numeros, iar el era binevoitor şi apropiat cu studenţii pe care îi 
aprecia la lucrările de seminar. 



424 Hugo Friedman 10 

Astfel, atunci când a fost adusă Sarah Bernard să joace pe scena Teatrului 
Naţional din Bucureşti, el ne-a procurat bilete, care nu se puteau găsi în nici un 
chip, iar când a venit la Bucureşti marele predicator de la Notre-Dame din Paris, la 
père Olliver, el ne-a povăţuit să ne ducem la întreg ciclul de zece predici, nu pentru 
ceea ce ne spune autorul, ci pentru arta lui oratorică şi pentru excelenta limbă 
franceză. Uneori, când avea lume, ne invita seara şi pe unii dintre studenţii care se 
distingeau la seminariile lui, aşa cum făcea şi Maiorescu cu ai săi de la filozofie. 

La rândul său, profesorul Mihail Dragomirescu, care conducea şi un seminar 
de estetică literară şi literatură comparată, cu o asistenţă foarte numeroasă şi cu 
şedinţe care începeau la orele 17 şi se terminau, cu greu şi cu dezbateri aprinse,  
abia la miezul nopţii, era şi el, ca şi Pompiliu Eliade, încredinţat că propaganda 
politicianistă, chiar sub masca naţionalismului, nu are ce căuta în literatură sau în 
artă, scopul artei fiind  în ea însăşi, şi că alegerea subiectului numai dintr-un 
anumit mediu social nu poate fi un criteriu estetic valabil. 

Dragomirescu avea darul de a şti să analizeze o capodoperă literară cu atâta 
pricepere, încât se întrevedea, de la început, dacă ea produce sau nu, şi din ce 
cauze, ceea ce el susţinea că este scopul exclusiv al artei, şi anume emoţia estetică… 

Dar, concomitent cu Literele, la fel ca şi alţi colegi, eu eram înscris şi la Drept. 
Titularul uneia din cele două catedre de Drept roman era Gheorghe 

Danielopol, în acelaşi timp şi decan al baroului de Ilfov, extrem de volubil, cu mult 
spirit critic, care îşi presăra expunerea cu nenumărate digresiuni şi cu atacuri 
incisive împotriva adversarilor săi de la facultate şi din viaţa palatului de justiţie. 

Când zeflemisea de la catedră pe aceia care îşi rosteau prelegerile de pe foi 
îngălbenite, noi înţelegeam că e vorba chiar de decanul facultăţii, titularul celeilalte 
catedre de Drept roman, iar când, în ropotele repetate de aplauze ale studenţilor, 
doritori să petreacă, el ameninţa că va lua crucea de pe masa judecăţii şi va izbi pe 
cutare judecător care îi fusese elev, şi cu care avusese un conflict profesional, noi 
ştiam că cel vinovat nu era chiar fostul elev. Când ajungea la anumite materii din 
Dreptul civil, care trebuiau tratate cu o oarecare discreţie, ca de pildă, incestul, 
adulterul sau bigamia, el uneori aluneca, devenind libidinos. 

Dar, lăsând la o parte aceste scăderi, cursul său era viu şi interesant. Aveam 
uneori impresia că ne aflăm în for, în vechea Romă, ascultând pe vreun jurist- 
consult de acum două mii de ani cum  expune pretorului conflictul de Drept dintre 
Primus, reclamantul, Secundus, defendorul, şi Tertius, intervieventul, cum sunt 
urmărite schematic părţile în operele jurist-consulţilor romani… 

La economia politică îl aveam pe Niculae Bazilescu, totdeauna punctual şi 
totdeauna bine pregătit, uneori chiar patetic, atunci când se preta materia la 
efuziuni sentimentale, de pildă, când ajungea la condiţia  iobagilor. 

În afara programului analitic, el a mai făcut, în anul în care l-am urmărit, un 
curs suplimentar despre chestiunea agrară, intitulat cam demagogic Talpa Ţării,  şi 
încă unul despre istoria doctrinelor economice din antichitate şi până în zilele 
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noastre , care  mi-a dat posibilitatea, în 1917, când mă aflam pe front în Moldova şi 
când a izbucnit marea revoluţie rusă, să nu fiu surprins de cursul evenimentelor. 

Cursul de Drept civil,  care alături de Dreptul roman este temelia studiilor 
juridice, dura trei ani. Erau deci trei catedre de Drept civil , materia fiindu-ne 
predată  prin rotaţie. La una din ele era Constantin Nacu, avocat de seamă, fost şi 
viitor ministru, în a cărei serie trienală am intrat şi eu. Fără pretenţii de 
originalitate, dar cu o metodă riguros exegetică şi cu o punctualitate occidentală, 
Nacu, în decurs de trei ani, parcurgea cu studenţii săi întreaga materie vastă a 
Dreptului civil,  analizând toate cele două mii de articole ale codului în legătură cu 
modelul lor, codul napoleonian iar când era cazul şi cu alte legiuiri străine, reuşind 
să formeze buni civilişti. 

După cum de la prelegerile lui Nacu m-am ales cu o solidă cunoaştere a 
Dreptului civil , tot aşa de la  I. Tanoviceanu  m-am ales cu o temeinică pricepere a 
Dreptului penal.  

Transferat chiar atunci de la facultatea de Drept din Iaşi, integru şi punctual, 
Tanoviceanu era socotit în specialitatea lui ca o somitate. Unele din lecţiile lui, 
ţinute sub denumirea Filozofia Dreptului Penal, mi-au rămas printre cele mai bune 
amintiri din timpul studiilor mele universitare. 

La examene, fără să fie o sperietoare ca Bazilescu, era exigent, însă raţional. 
Nu se pomenea la el să treacă unul care nu ştia, sau să cadă unul care ştia. Într-o  
sesiune de examene, de exemplu, fapt văzut de mine, el a afişat la facultate o 
scrisoare de recomandare trimisă de unul din marii politicieni ai vremii, 
descurajând astfel şi pe studenţii care veneau la examene cu astfel de scrisori şi pe 
politicienii care le semnau. 

La catedra de Drept financiar era Mişu Săulescu, care în materia civilă a 
bugetelor, vămilor, băncilor de emisiune, a contribuţiilor directe şi indirecte ştia să 
facă, printr-o vorbire limpede şi chiar elegantă, un curs atrăgător. Ne-a spus odată, 
cu un  fin umor, cum  în Anglia, Camera Comunelor avea obiceiul să reducă lista 
civilă a suveranului cu un schilling, atunci când era nemulţumită de excesele 
puterii lui… 

Spre a  încheia cu corpul profesoral din vremea mea de la Drept, trebuie să 
mai adaug că nici unul dintre profesori nu avea şi un seminar, unde să lucreze cu 
studenţii. Pregătirea profesională a viitorilor avocaţi şi magistraţi rămânea să se 
facă în chiar cursul carierei, în care cei nou intraţi apăreau ca nişte medici care au 
audiat numai cursuri teoretice, fără o zi de clinică sau de spital, sau ca bărbierii 
despre care râde vulgul că învaţă meseria la capul muşteriilor. 

* 

Am arătat la începutul acestor însemnări, că, în lipsă de sporturi, excursii şi 
spectacole, ceea ce rămânea, în principal, studenţilor era atracţia cursurilor şi a 
seminariilor. 
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Dar acestea nu erau îndestulătoare pentru a ne umple excesivul timp liber, pe 
care îl aveam la dispoziţie. Regulamentele universitare nu cereau profesorilor decât 
două ore de curs pe săptămână, iar cursurile reîncepeau după vacanţa de vară abia 
la 15 Noiembrie şi se întrerupeau pe câte două săptămâni, de  Crăciun şi de Paşti. 
Erau, deci, cam şase luni de cursuri pe an şi indolenţa unora dintre profesori îi 
dispensa chiar şi de acest minim de  îndatoriri. 

Pentru ca să mai ocupăm din timpul liber, noi, cei de la Litere, ca şi cei de la 
alte facultăţi, aveam şi noi societatea noastră, deosebită de cele două societăţi 
generale, „Uniunea” şi „Asociaţia”, suspectate de politicianism. 

Societatea noastră, a studenţilor de la Litere şi Filozofie, cu comitet de 
conducere ales de noi şi cu regulament de funcţionare elaborat tot de noi, îşi ţinea 
şedinţele în fiecare duminică după amiaza, nu  însă şi în timpul vacanţelor legale, 
în una din sălile de curs ale facultăţii. 

Din cauza varietăţii şi importanţei subiectelor abordate, literatura română şi 
străină, veche şi modernă, istorie, filologie, filozofie, noi, membrii ei, aşteptam 
şedinţele cu nerăbdare. De cele mai multe ori sala era plină până la refuz şi uneori 
veneau să asiste şi persoane din oraş. 

Foarte pretenţios, auditorul nu tolera la tribună pe acei care vorbeau 
nepregătiţi sau care nu se exprimau cu uşurinţă. Toţi vorbeau liber, nu se obişnuia a 
citi. După fiecare expunere urmau discuţii contradictorii, în cursul cărora, uneori, 
se întâmpla să se evidenţieze colegi cu însuşiri surprinzătoare. În condiţiile absenţei 
totale a seminariilor de la Facultatea de Drept, unii dintre noi care ne destinam 
breslei, aici, la această societate a studenţilor de la Litere, am dobândit deprinderea 
de a ne exprima în public, în mod  limpede şi curgător. 

Pentru a ilustra, cel puţin în parte, care erau preocupările şi activitatea 
studenţilor la această societate, mă voi referi la un memoriu redactat de colegul 
nostru, studentul de atunci, D. Caracostea şi înaintat  împreună cu semnăturile 
unora dintre noi, la începutul anului 1904, conducătorilor din acea vreme ai 
societăţii. 

Am revăzut acum, în 1964, după şase decenii, un exemplar al acestui 
memoriu, conservat de Caracostea, care ne-a părăsit anul acesta la vârsta 
psalmistului. 

Memoriul începea cu constatarea că, în cursul anului precedent, începuse la 
şedinţele societăţii un ciclu coordonat de conferinţe privitoare la psihologia 
poporului român. Alegerea subiectului se făcuse sub impulsul imprimat studiilor de 
psihologie prin venirea la catedră a lui C. Rădulescu-Motru care înnoise, după cum 
am arătat, studiul acestei discipline în România. 

Se adăuga, însă,  faptul că, dacă alegerea subiectului fusese un omagiu adus 
profesorului Motru, totuşi, un asemenea subiect nu avea premise de cunoaştere 
suficiente, în starea de atunci a adunării, a materialului folcloristic. Ar fi fost 
necesar să se înceapă cu o perioadă de documentare în şedinţe închise, după care să 
se treacă, în şedinţe publice, la analiza şi coordonarea materialului adunat. 



13 Amintiri din viaţa de student la Bucureşti (1900–1904) 427 

În altă ordine de idei, memoriul semnala şi insuficienţa pregătirii, în rândul 
studenţilor de la  Litere, în ceea ce priveşte studiul limbilor şi literaturilor străine. 

Este adevărat că nu existau catedre pentru aceste materii, în afară de aceea a 
lui Pompiliu Eliade, pentru limba şi literatura franceză. Prin urmare, nici nu se 
pomenea despre Schiller şi Goethe, despre Shakespeare, Tolstoi sau Dostoevski şi 
despre atâţia alţi luceferi ai literaturii mondiale, pe care noi eram obligaţi să-i 
savurăm, în traducere, din lecturile noastre particulare. Singur, Ovid Densuşianu, 
dincolo de lecţiile sale de filologie românească, ne-a ţinut, într-un an, un curs 
suplimentar despre Dante Alighieri, despre epoca şi strălucita operă a acestui mare 
poet, Divina Comedia. 

* 

Îmi reamintesc şi acum cu drag, după atâtea decenii, figurile tinereşti ale 
unora dintre foştii membrii ai acestei societăţi. 

Pe unii i-am mai revăzut, alţii au trecut din viaţa aceasta. Mai toţi şi-au ţinut 
făgăduinţa dată viitorului şi, acolo unde i-a pus soarta sau meritele lor, au adus 
servicii societăţii şi au făcut cinste acestei ţări. 

Iată-l, de pildă, pe Ion Petrovici, care de pe atunci se exprima solemn şi cu 
miez, destinat să ajungă profesor universitar şi de mai multe ori ministru. 

Urmează, la rând, în mintea mea, figura lui Dumitru Caracostea, care, după 
cum am mai spus, ne-a părăsit de curând. Ajuns şi el, mai târziu, profesor la Litere 
şi ministru, încă de pe atunci, la seminarul de estetică literară şi de literatură 
comparată al lui Mihail Dragomirescu, ne releva, cu pricepere, dramaturgia lui 
Ibsen, care, în ciclul său de opere dramatice, s-a inspirat din comorile mitologiei 
scandinave. 

Andrei Rădulescu, care urma şi la Drept, şi despre care am mai vorbit în 
aceste amintiri, a ajuns prim-preşedinte la Casaţie şi preşedinte al Academiei 
Române. Panait Stanciov, mort de tânăr, s-a relevat sub pseudonimul P. Cerna prin 
versuri de o valoare unanim recunoscută. 

Dintre membrii proeminenţi ai societăţii noastre, C. Damianovici a ajuns 
inspector general al învăţământului secundar, Andrei Costescu, ziarist de mare stil,  
Ion Bentoiu, primar al oraşului Constanţa, iar Corneliu Vasiliu s-a înscris cu cinste 
în analele prozei române. Provenit din mediul rural al Fălciului, exuberant şi 
multilateral, Ion Palade a murit de tânăr ca şef al parchetului de la Piatra Neamţ. 
Paul Bulfinski, care îi speriase chiar pe profesori cu profunda cunoaştere a limbii 
latine, a ajuns profesor la liceul din Ploieşti. Aurel Căpăţână, care a făcut şi 
Dreptul, a ajuns consilier la Casaţie; Ştefănescu-Goangă a ajuns profesor de 
filozofie şi rector al Universităţii din Cluj. I.F. Buricescu a devenit profesor la 
liceul Matei Basarab din Bucureşti. Constantin Antoniade şi Mihail Antoniade, 
primul mort la Suez, jurisconsult al administraţiei Canalului, lăsând în urma lui o 
excelentă traducere a lui Carlyle în limba română; iar cel de al doilea, avocat cu 
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reputaţie în baroul de Ilfov, a tradus pe Kant în limba română; fraţii Hildebrand şi 
Iosif Frollo, catolici fervenţi şi latinişti remarcabili; Eugen Poru, fost consul 
general al României la Roma ; Barbu Constantinescu, fost ministru al ţării la 
Stockholm şi mulţi alţii, toţi intelectuali de rasă, toţi foşti studenţi ai Facultăţii de 
Litere din Bucureşti şi membri ai Societăţii  noastre, a studenţilor. 

Şi iată că, totuşi, am uitat ca să-i trec în  rândul lor pe: Vasile Pârvan, despre 
care am vorbit la începutul acestei amintiri, pe Alexandru Lepădatu, care trecea în 
revistă vechea istorie a românilor la seminarul lui Onciul; pe Petre Haneş, care 
purta veşnic întipărită pe faţă satisfacţia de a fi descoperit în Alecu Russo pe 
autenticul autor al Cântării României, pe Oreste Tafredi, ajuns profesor de 
arheologie şi istoria artelor la Facultatea de Litere din Iaşi, şi simt că mai erau şi 
alţii ale căror nume, după o jumătate de secol, să-mi fie iertat că nu le-am mai 
reţinut. 

Colegele studente, mai numeroase la Litere decât noi studenţii, asidue la 
cursuri şi la examene, se cam abţineau, însă, de la şedinţele societăţii, poate fiindcă  
uneori acestea se  terminau tumultos, mai ales  când discuţiile fuseseră mai aprinse.  
Cele mai multe dintre colegele noastre s-au devotat învăţământului secundar al 
fetelor, unde erau necesare şi unde au făcut o excelentă figură, iar unele dintre ele 
au contractat, chiar în timpul studiilor, în cercul colegilor, căsătorii pe care nu le-au 
regretat. 

Îmi reamintesc, astfel, de doamna Maria Solomonescu, devenită chiar în 
timpul studiilor doamna I. Petrovici, de colega Lucia Walter, căsătorită tot atunci 
cu colegul D. Caracostea, unire pe care anul acesta, după şaizeci de ani, numai 
moartea a putut să o dizolve, de Otilia Teodoru de la Litere, căsătorită cu colegul 
meu Enache Ionescu, de Margareta Căplescu de la Litere, căsătorită cu Nicu 
Voinescu de la Drept, de Stela Mihăescu de la Litere, căsătorită cu Petre Burcea, de 
la medicină, de  Constanţa Marinescu şi Panait Popovici, amândoi de la Litere, şi 
vor mai fi fost şi altele al căror nume îmi scapă. Cercul colegilor privea cu simpatie 
iubirile lor tinere şi sincere şi unii dintre noi ne simţeam oarecum  măguliţi că 
Literele române aveau şi ele în Şt. O. Iosif şi Natalia Negru, amândoi poeţi şi 
amândoi înscrişi la Litere, o idilă paralelă cu aceea atât de vestită a poeţilor 
francezi Alfred De Musset şi George Sand. Deosebirea era, însă, că nici Şt. Iosif şi 
nici Natalia Iosif, după desfacerea căsătoriei lor, nu au transformat durerea lor în 
subiect literar şi nu au expus publicului deziluziile lor reciproce asupra cărora au 
preferat să treacă vălul discreţiei. 

* 

Dar cu toată activitatea, adesea exuberantă şi uneori tumultoasă de la 
societate, tot ne mai rămânea destul timp liber şi destulă energie de cheltuit. A fost 
nevoie, deci, ca unii dintre noi să-şi mai găsească încă un divertisment şi iată care a 
fost acesta. Într-o seară ne găseam întruniţi, în mod întâmplător, mai mulţi colegi la 



15 Amintiri din viaţa de student la Bucureşti (1900–1904) 429 

unul dintre noi. Venind vorba despre cele două partide de guvernământ, care 
alternau pe atunci la putere, eu, care citisem recent câteva volume de discursuri politice 
ale unora din principalii bărbaţi ai României de atunci, mi-am exprimat părerea că  
deosebirile dintre cele două partide sunt, mai mult de persoane, decât de doctrină. 
Concluzia mea şi-a însuşit-o pe loc I. Petrovici, cu constatări şi argumente proprii. 

Atunci, la sfârşitul modestei agape care ne reunise, unul dintre noi a propus 
să urmăm a ne întruni periodic în acelaşi mod, adică la modeste agape colegiale, 
precedate însă, de mici expuneri cu subiectul ales de vorbitor sau sugerat de colegi. 

În acea vreme, din cauza lustrului filozofic al celor mai multe din materiile de 
la Litere, studenţii acestei facultăţi erau socotiţi, şi tot cam aşa se pretindeau şi ei, 
ca un fel de „cremă intelectuală” a Universităţii, fără să-şi dea seama că, după 
terminarea studiilor, în viaţa socială, tot cei de la Drept şi de la Medicină le-o vor 
lua, adesea, înainte, din cauza caracterului utilitar al studiilor lor. 

Ideea a fost pusă în practică şi am continuat să ne întâlnim în modul propus. 
Aflându-se însă de aceste întruniri ale noastre, ne-am văzut solicitaţi şi de alţi 
colegi doritori să intre în cercul nostru. Şi atunci, fiindcă doream să-i păstrăm 
caracterul iniţial intim, am hotărât ca solicitanţii să fie obligaţi să ţină la intrare un 
discurs cu subiectul ales de ei. Atât le-a trebuit ghiduşilor de la facultate, care ne-au 
botezat în zeflemea Academia. 

Dintre academicienii statornici, căci au fost şi unii efemeri care n-au  rezistat 
exigenţelor Societăţii, în afară de I. Petrovici, care a fost din capul locului şeful 
grupării noastre, îmi reamintesc pe Albert Gherghul, ajuns mai târziu avocat la 
Constanţa; pe Alexandru Liciu, ajuns prim-Preşedinte al Curţii de Apel din 
Bucureşti; pe D. Ioaniţescu, mort de tânăr, după ce fusese ales deputat de Ilfov; pe 
Papadopol, ajuns Director de liceu în Capitală; pe D. Ranetescu, ajuns Prim- 
Preşedinte de tribunal şi apoi decan al baroului la Călăraşi; pe N. Ionescu-Fulga, 
ajuns subdirector al Casei Şcoalelor; pe Const. Gh. Nedelcovici, ajuns director al 
timbrului în Ministerul de Finanţe; pe Eugen Teodoriu, avocat de Ilfov; pe Anton 
Melcikov, care, după ce a făcut Dreptul, a întemeiat o veritabilă industrie; pe 
Bedroş, care s-a dedicat marii agriculturi; pe Enache Ionescu, istoric şi profesor cu 
mare prestigiu în Bucureşti; pe Aurel Voinea, avocat al Ministerului Instrucţiunii; 
pe Marcel Oprean, avocat de Ilfov;  pe Voinescu, zis „Epxcov”, ajuns avocat în baroul 
de Brăila şi încă câţiva, ale căror nume trecerea timpului mi le-a învăluit în ceaţă. 

Era printre noi şi unul singur de la Belle-Arte, care ar fi ajuns un pictor cu 
renume, dacă soarta l-ar fi cruţat. Acum, în 1964, când revăd aceste însemnări, mi-a 
căzut în mână un exemplar din „Buletinul Monumentelor Istorice”, nr. 3/1909, în 
care am citit cu emoţie necrologul lui D. Beliazar, mort la vârsta de 29 de ani, în 
acel an 1909. Erau reproduse şi releveuri de ale lui de pe picturile murale de la  
Horezu şi se menţionau meritele şi studiile lui. După o jumătate de veac, am privit 
cu emoţie ridicându-se ceaţa care acoperă mormântul unuia dintre colegii noştri de 
la Academie din tinereţe. 
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Judecând după cele câteva pânze pe care i le-a cumpărat chiar statul român, 
atunci când  Beliazar era încă tânăr, acesta era extrem de talentat. 

Aş vrea să arăt, în continuare, cum era organizată Academia noastră. Lui 
Petrovici, fiindcă chiar de atunci vorbea ca un orator desăvârşit, i-a revenit, în mod 
firesc, rolul de a răspunde aşa-numitelor discursuri de recepţie, iar eu, fiindcă a fost 
uneori nevoie să-l suplinesc, am fost investit cu titlul de „Kronprinz”, de una din 
colegele noastre, doamna Maria Solomonescu, care auzise de performanţele 
Academiei şi care avea să devină, nu după scurt timp, doamna Petrovici. Dumitru 
Ranetescu, zis „cafeluţă” după trataţiile ce ni le oferea ordonanţa tatălui său, chiar 
dacă colegul nu era acasă, era un pianist talentat. Într-una din seri, când ne-a 
fermecat cu câteva selecţiuni din Verdi, noi, cu paharele pline, l-am ridicat la 
demnitatea alegorică de „flaut” al Academiei, adoptând ca imn al nostru cunoscuta 
arie Libiamo, din Traviata lui Verdi. Calitatea de „flaut” simbolic al grupului şi 
vocea lui armonioasă nu l-au împiedicat însă pe „ cafeluţă” ca, într-una din seri, să 
execute în mod magistral, pe un nefericit recipient, discursul său de recepţie, 
instrument muzical care se arătase mai prejos de orice aşteptare. 

Papadopol avea specialitatea de a torpila prin întreruperi acide pe aceia care, 
după părerea lui, spuneau prostii în discursurile de recepţie sau în alte ocazii. De 
aceea, Ionescu-Fulga, specialist în calambururi, l-a şi poreclit „Torpilopol”. Cu 
aceasta, organizarea Academiei era gata în următoarea schemă: un şef, un kron-
prinz, un flaut şi o torpilă. Aceste funcţii erau, bineînţeles, onorifice.  

Într-una dintre serile petrecute împreună, Ion Petrovici ne-a întreţinut despre 
problema Transilvaniei şi a celorlalte regiuni din monarhia austro-ungară, locuite 
de români. Chestiunea era tot aşa de nevralgică pentru România, aşa cum era 
pentru Franţa problema Alsaciei şi a Lorenei, despre care Gambetta, 
recomandându-le francezilor prudenţă, lăudase lozinca Toujours  y  penser, jamais 
n’en parler. 

Înarmat cu o hartă, pe care o fixase pe una din uşi, şi cu statistici 
convingătoare, el ne-a expus stadiul din acel moment al chestiunii naţionale, 
analizând diverse soluţii preconizate, unele fiind pentru înlocuirea dualismului 
austro-ungar printr-o federaţie de state naţionale, după modelul elveţian, altele 
pentru încorporarea tuturor românilor, deci şi a celor din regat, în Imperiul Austro-
Ungar, în care sens şi apăruse o broşură a  bănăţeanului Aurel Popovici.  

Soluţia a adus-o în mod integral primul război mondial, aşa cum Petrovici o 
întrevăzuse în acea conferinţă ţinută în faţa noastră, prin anul 1903 sau 1904. 
Imperiul Austro-Ungar, monarhie de pradă şi de opresiune, s-a dizolvat iar  
Transilvania, împreună cu Bucovina, Banatul şi Maramureşul s-au alipit României. 
De la conferinţa lui Petrovici, până în 1918, când s-au întâmplat toate acestea, nu 
trecuseră decât 13 sau 14 ani. 

Notez aici că în vara anului 1914, la câteva săptămâni după declanşarea 
primului război mondial, în urma atentatului de la Sarajevo, având o conversaţie cu 
episcopul de atunci al Argeşului, dacă nu mă înşel, Bartolomeu, acesta a prezis că, 
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în urma războiului, cele trei mari împărăţii, Turcia, Austro-Ungaria şi Rusia 
Ţaristă, se vor prăbuşi. În 1918, după patru ani, profeţia era împlinită. Prin 1903 
sau 1904, deci cu vreo 14 ani mai înainte, în expunerea sa, pe care am menţionat-o, 
I. Petrovici ne făcuse aceeaşi profeţie, e drept însă că numai în ce priveşte  
Austro-Ungaria, celelalte două împărăţii nefăcând parte din subiectul său. 

În altă seară, colegul C. Nedelcovici ne-a informat în mod larg despre 
mişcarea socialistă, cu toate problemele ei mondialiste. 

Altădată, la cererea colegilor, am făcut şi eu o expunere sintetică a războiului 
din 1871-1878, restabilind textul telegramei prin care Rusia ceruse regelui Carol I 
ajutorul armatei române, text denaturat în cărţile de şcoală. Mi-am exprimat atunci, 
în mod categoric, părerea că refuzul schimbului propus de Rusia (Dobrogea în 
locul Basarabiei de sud) a fost o greşeală politică. Mai întâi, schimbul era avantajos 
pentru România din mai multe puncte de vedere, pe care le-am dezvoltat şi, în al 
doilea rând, în politică trebuia  să se ţină seama şi de ceea ce este posibil, nu numai 
de ceea ce e de dorit şi, într-adevăr în cele din urmă, Rusia tot şi-a impus punctul ei 
de vedere, aşa cum era de prevăzut. 

Am mai arătat atunci, că din acel conflict şi din acel refuz a urmat politica de 
ignorare a forţei ruseşti. Am spus că, deşi Rusia ne era vecină la răsărit, având o 
literatură bogată şi originală, totuşi, Facultatea noastră de Litere nu avea o catedră 
de literaturi slave sau, cel puţin, de limba rusă. Studenţimea timpului preţuia, 
totuşi, scrierile lui Gogol, Tolstoi, Dostoievski, Gorki, Puşkin şi alţii, pe care îi 
citeau, bineînţeles, din  traduceri. Nimeni dintre noi nu se temea de panslavism, 
socotit ca o imposibilitate pentru o ţară latină, şi mulţi priveau cu simpatie ideile 
socialiste, fără a fi însă ademeniţi de ele. Luând cuvântul la încheierea şedinţei, Ion 
Petrovici s-a raliat în totul susţinerilor mele. 

 Cam  în aceeaşi vreme, Petrovici, care urma secţia de filozofie a facultăţii, a 
publicat o broşură intitulată O problemă de filozofie, cu un cuvânt introductiv de 
Titu Maiorescu. Colegul nostru Enache Donescu, care era tot la filozofie, ne-a 
recenzat la una din şedinţe această broşură, expunându-ne principalele probleme 
ale metafizicii, precum şi doctrina filozofiei pozitiviste. 

Au mai fost şi alte comunicări, tot atât de interesante şi bine expuse, dar, 
după mai bine de o jumătate de secol, şi cum  nu se  încheiau procese verbale de 
şedinţă, nu-mi mai este cu putinţă să mi le reamintesc. Exemplele de mai sus îmi 
par însă suficiente pentru ca cititorul să întrevadă seriozitatea principiilor noastre, 
deşi eram cu toţii tineri, în jurul vârstei romantice de 20 de ani. 

* 

După programul serios, urma întotdeauna o petrecere camaraderească, ceea 
ce i-a determinat pe aceiaşi ghiduşi, care ne botezaseră academicieni, să lanseze 
paralel şi zvonul că suntem adepţii zeului Bachus. Noi ştiam însă, că Gaudeamus 
igitur, în afară de rare şi regretabile excepţii, nu a coborât întru nimic prestigiul 
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studenţimii germane şi, în orice caz, zvonul era răutăcios şi exagerat, fiindcă  
nimeni, niciodată la vreuna din petrecerile noastre nu a depăşit măsura. Voi 
povesti, deci, şi câteva momente din această parte, mai puţin cunoscută, a activităţii 
Academiei.  

Una din şedinţe s-a ţinut în Calea Victoriei, în locuinţa somptuoasă a 
părinţilor lui Anton Melcikov. Din modestele noastre camere mobilate ne-am 
pomenit în vreo două sau trei saloane, care dădeau unul în altul, cu mobilă stil, cu 
oglinzi veneţiene, cu covoare orientale. După miezul nopţii, agapa devenise 
zgomotoasă, toasturile se succedau, paharele se ciocneau, iar covoarele îşi 
părăsiseră locurile atribuite de stăpâna casei, şi emigraseră în toate direcţiile unde 
le antrenaseră dansurile academicienilor. Rezultatul a fost că, peste câtva timp, 
când lui Melcikov i-a revenit, din nou, rândul de a ne întruni la el, ne-am văzut 
poftiţi în fundul curţii, într-o odaie lângă remiza de trăsuri, fără nici un fel de 
covoare, nici măcar scoarţe indigene. Aceasta n-a împiedicat ţinerea conferinţei şi 
nici izbucnirea entuziasmului nostru după discuţiile de rigoare, executarea 
programului nostru nefiind în funcţie de luciul încăperilor, ci numai de avântul 
nostru tineresc. 

Altă dată, nu mai ştiu la care dintre noi, vinul se terminase cam repede. 
Albert Gherghel, care avea o sinecură de subcomisar, pentru a-şi putea urma 
studiile, a luat cu el damigeana şi pe unul dintre academicieni şi a descins, ca să 
întrebuinţez stilul proceselor sale verbale, la cârciuma cea mai apropiată. Trecuse 
de miezul nopţii şi localul era închis: „În numele legii, deschide !”. Când fu trezit 
de bătăile în uşă şi de glasul poruncitor al lui Gherghel şi când mai văzu şi insigna 
poliţienească dezvelită de sub reverul hainei, bietul cârciumar se albi la faţă. Dar îşi 
reveni repede când îşi dădu seama că totul nu este decât o exuberanţă tinerească, 
mai ales că vinul îi fu plătit pe loc. 

Întors la „şedinţă”, aducând ca trofeu damigeana reîmprospătată, Gherghel  
îşi încunună fruntea, ca un aed  antic, cu frunze şi flori din pomiera ce era pe masă 
şi ridică la înălţimea fruntei cupa plină cu nectar. Într-un toast poetic (scria şi 
versuri), el ne-a reamintit acel episod din antichitate, când Eschil, rivalul lui 
Demosthene, după ce citise la şcoala lui de retorică un discurs al marelui orator al 
Eladei, văzându-l şi admirându-l, le spusese vechilor greci :  „dar dacă l-aţi  fi auzit 
pe însuşi monstrul!”. 

Din acea seară, lui Petrovici, pe lângă titlul de şef, i se mai conferi şi acela de 
monstru, iar Gherghel se alesese şi el cu demnitatea onorifică de vice-monstru. 

Acum, o altă amintire: în Academie era şi colegul Eugen Theodorini, de la 
Drept, fiul unui avocat prahovean, cu mare reputaţie, nu numai în judeţul său, dar şi 
la  Curtea de Casaţie şi Curtea de Apel din Bucureşti. El invită Academia să ţină o 
şedinţă şi la Ploieşti, în casa sa părintească. Iată deci, Academia noastră devenită o 
întreprindere ambulantă. La Ploieşti, el ne îndrumă, mai întâi, să vizităm oraşul în 
care nu mi s-a părut nimic remarcabil. Din Republica de la 1871, amintită de  
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Caragiale, nu se mai păstra nimic, afară de vechea casă de pe bulevard a lui  
R. Stanca, bunic matern al amfitrionului nostru, unde se cususeră steagurile şi 
cocardele eşuatei revoluţii. 

Seara ne-am regăsit cu toţii, în belşug de flori, în sufrageria elegantă a 
familiei Theodorini. Menu-ul era imprimat pe cartonaşe înflorite, iar felurile de 
mâncare şi băutură erau desenate prin locuţiuni poetice din toponimia prahoveană, 
iscodite de fantezia lui Jenel, cum  îi spuneam noi colegului nostru. 

Dar la Ploieşti era, chiar în aceea seară, balul anual al Crucii Roşii. Tocmai se 
terminase expunerea conferenţiarului de rând, când uşile sufrageriei se dădură  în 
lături şi apărură domnul avocat Theodorini în frac şi cele două surori ale lui Jenel, 
în vaporoase toaletele albe, ca pentru bal. 

La locuţiunea de bun venit, adresată de domnul Theodorini colegilor fiului 
său, răspunse şeful  (I. Petrovici) aşa cum ştia el, şi după plecarea sa la bal, noi am 
prelungit şedinţa cu mare însufleţire, până în zori, când trecea prin gara Ploieşti 
primul tren spre capitală. 

* 

 Dar, după cum se spune, orele trec încet, iar anii trec repede. Studenţia 
noastră era pe sfârşite, unii aveau diploma în buzunar, alţii ne apropiam de ea. Au 
trecut de atunci şase decenii.  Astăzi, în anul 1964, când revăd aceste amintiri spre 
a  le da o formă definitivă, nici unul dintre foştii mei profesori nu mai trăieşte. 
Tuturor le-a supravieţuit Simion Mehedinţi, mort şi el în 1963. Dintre colegi, prea 
puţini mai sunt astăzi în viaţă.  

Trecerea timpului a estompat micile neajunsuri şi deziluzii ale vieţii de 
student, lăsând să subziste numai amintirile plăcute, poleite cu mirajul trecutului 
nostru juvenil. 

Îmi revin în minte, chiar acum când închei aceste amintiri, versurile cu care 
îşi marca studenţimea germană, petrecerile ei tradiţionale: 

„GAUDEAMUS IGITUR 
JUVENES DUM SUMUS!” 

Aşa am făcut şi noi, generaţia de la începutul acestui secol, învăţând carte cu 
sârguinţă, petrecând modest şi cuviincios.  

 Acum, însă, când cortina vieţii stă să cadă şi asupra mea, nu pot să nu mă 
gândesc cu melancolie şi la ultimele versuri ale acestui binecunoscut cântec 
german studenţesc: 

„POST JUCUNDAM JUVENTUTEM, 
POST MOLESTAM SENECTUTEM, 

NON HABETIT SUMUS EST” 

Bucureşti, 1964 


