
Jişa de o potrivă pe lo/i Românii mai ales pe cei înstrăinaJi." 38 

Portretul făcut de B. P. Hasdeu poate rămîne ca o con
cludentă moştenire, avînd tocma i misiunea de a rel eva acele 
elemente ce i-au fost specifice lui V. A. Urechia, instrumente 
de lucru pentru propăşirea neamului său. Contemporanii a u 
înţeles că pentru V. A. Urechia contribuţia la propăşirea 
Ateneului Român a fost o permanentă preocupare ş i ca ata re 
au acţionat pentru cinstirea sa şi prin rea lizarea unui bust 
cvocator 30 • Lucrar ea a fost încredin\:ată celui ca re l-a cunoscut 
ş i aprec iat ca neobosit militant. Sculptorul Wladimir C. 
Hegel a rea lizat busturile atît pentru Bucureşt i cît ş i pentru 
Ga l aţi. 

Şi cît de mult a c întărit în epocă gîndul, dar mai ales fapta 
lui V. A. Urechia au demonstrat-o două episoade p etr ecute 
în modesta loca litate de munte Azuga. La 31 august 1908 
prahovenii a u dezvelit monumentul de cinstire a lui V. A. 

38 V. A. Urechi a .. Papa de la N eva , confcrin\ :'i ţinul {t la At eneul Român 
î n ziua ele 7 decembrie 1901 penlru societatea Tinerimea Romf1n{1, Buc. , 
IDOl, p . 4, 7, 8: Ioan Doteza n , Din cor espon ele nţn lui V. A. Urechia cu 
Trans ilvania (George Bari pu ş i Ioan Ra(.i u), Ga l a ~i , 1 97G 

39 Arh. St. Buc., -muni cipiu , fond Ateneul Romfrn , dosa r 5/1903. 
L 1, 2 

U rechia40 • Sindicatul ziari ş Lilor a depu s cu acest prilej o 
coroană prin care a omag ia l pe V . A. U rechia . Modestul mo
nument ridicat de loca lnic i n-a av ut în să o ex i s ten(:ă <l e lungă 
durată întrttc ît printre primele acte de vandalism petrecute 
în timpu l oc upa\:i e i du~mane din Hll6 a [ost distrugerea pre
m editată a m ooumenLului dedica t aceluia ce o v i aţă de om 
militase pent ru unirea tuturor româ nil or. 41 

Preşed inLe lui onor ifi c al Ateneului Rom~1n din Dorohoi 
loca lnic ii i-n11 în ă l ţat un bust rea lizat de Cadorin Ettore. 
Iniţiativa anului Hl02 s-a mate rializa t in 1906 printr-o 
lu crare turnată în bronz ca rezultat a l fond uri lor s trînse prin 
subscripţi e publi că. Amp lasat în piaţa pa laLtilui adm ini stra
t iv, a fost dezveli t la 30 aprili e 1906. 

La împ linirea a 150 de ani ele la naş Lcre, înd emnul lui 
V . A. Urechia rămîn e mobilizator p entru noi: „Generajia 
mea v-a dat România, voi avefi sii-i asigurafi ex is t enţa ş i mări
rea", cons tiluinclu-se într-o p ilduitoare m oştenire pentru 
v iitor. 

40 „Cnl cnclnrul Min er ve i, 1009". p . 57 , Croni ca nuului 1908; V. A. 
Urce hi a. Scrieri lifcrarr. Duc., 197G, p. XXJX 

4l V. i\. Urcchi a , Scrier i /it erare, ccl i\i e, prefn\:1, nolc, glosar, biblio· 
g rafi e ele Al exandr u Geo rge, Editura Mincn ·n , colcc (ia „Rcslilutio „, 
B uc. , l H7G 

VIHGILIU Z. TEODOUESCU 

DEMERSURILE LUI V. A. URECHIA PENTRU 
RIDICAREA ST A TUII LUI MJRON COSTIN 

În opera de const ituire a patrim oniului culturii naţio
nale, de-a lungul secolelor s-au distins, prin va loarea 

nepieritoare a oper ei lor, numeroase persona lităţ i care au 
activat în cele mai diferite domenii a le cu lturi i şi ştiinţei 
româneş ti. Dintre acestea face parte şi V. A. Urechia1 care, 
aşa cum menţiona Mircea E lia de, a continua t „lini a istoricii 
deschisă de mintea vaslll a lui Dimitri e Can temir"2 , integ rin
du-se unei „lradijii enciclop edice" 3 , urmată ş i el e a lţi cărturari 
de seamă ca Gh . Lază r , I. E. Rădulescu, Al. Odobescu, 
B. P. Hasdeu, M. Em inescu, N . Iorga ş .a. , caracterizată 
prin „setea de a străbate cîl mai mult din geografiile sp iritu ale 
ale lwnii"4 • Această activitate mu lt ilatera l ă a izvorît întot-

l V. A. Ur echia (1834-1901). După studii urmat e ln ţa ră ş i Ia Paris, 
timp in car e a fondat z iarul „Opiniun ea" care milita p entru unitatea na
"ţ i onal ă, a fo st numit profesor la la ş i ş i Bucureşti , min istru a l instruc1, iunii 
publ icc, preşed inte ::i numeroase soc i etăţi cultural e dintre car e A t en eul 
Român. Al ături ele P etrache Po enaru ş i V. Boerescu a promulgat l egea 
instrucţiunii publice, ::i editat numeroase cu legeri el e document e, l ăsind 

]Josterităţii lucrări ele referinţă ca : Istoria şcoale lor de la 1800 la 1864. 
A fost m embru a l J\ea cl emi ei Român e s i al altora clin străinătate. ' 

2 B. P. Haşdeu, S crieri lilerare, 'mora.le ş i po liti ce, Ed. cr itică cu 
note şi variante de Mircea Eliade, tom. I, Fundaţia perrtru litcratmft ş i 
artă , B uc., 1937, p. lll. 

3 Ibidem. 
4 Ibidem. 
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UUIA MIJIAJT.ESCU- lllti\NCEANU ---

deauna „din dorinfa de a sili cu ltura românească să sarli cil 
mai multe etape, îlllll f înd-o pe plan mondial , dovedind pu lerea 
de crea fi e a geniului românesc"5 • 

Recunoscă Lor acelor înainLaş i care au pus piatră de teme
li e la fundamenta rea cul t urii româneşL i ş i cons id erînd că 
„amintirea ş i cultul pcntrn. hărba(ii care au lucrat în f'olosul 
patri ei esle ce l mai neîndoios semn de vitali late a un ei na/iuni"6, 
V. A . Urechia , in ca li tate de secretar a l „ Soc i etăţ ii pentru 
ridi ca rea unei statue lui Miron Costin", înfiinţa lă în 1887, 
s-a străduit sfi adune fondu ril e necesare rea lizării scopului 
propus în însăş i titulatura a l easă . Statuia urma să fi e ridi
cată la Iaşi, locul und e ilustrul cărturar ~i-a petrecut cea 
mai frumoa să ş i fructuoasă parte a v ie ţii sa le . 

V. A . Urechia era cu atît mai îndreptăţ i t să desfăşoa re o 
asemenea activitate, cu cî t în 1882 îi apăruse, ca urmare a 
însărcină rii primite din partea Aca demi ei Române, lu crarea 
dedicată cronicarului Miron Costin7 - pentru ca re B. P. 

r. Ibidem. 
6 Arh. St. B uc ., fond D. C. Butcu l cscu , dosa r 261 1887 
7 M iron Cos tin , Opere complete după mami.scriplc, cu variante ş i 

not e, eu o re.cesiune a tuturor cod icelor cunoscute plnă astftzi , bibliografia, 
biogra(ia lni Miron Cost in : un glosarin· hrc·rat el e L . Şăin eanu , portrct.c, 
fnesimil e diver se ele V. A. Ur echi a, prof. la ni v. clin Buc. , membru al 
Academici Romfme, a fost mini stru al cultelor şi instrueliunii publice, 
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fosde u ş i Gr . Toci lescu îşi exprimaserr1 pub lic dorinţa de a 
redea retipărit L etopise ful înlr-un mod ş tiinţific-, aducîn
lu-se, în note, variantele clupă cele mai însemnate cod i ceş. 

lubl icarea operelor complet e ale lui Miron Costin a cont ri
>uit, o dată în plus, la aprofundarea cunoa şterii vieţii ş i 
ct ivită'ţii celui ca re s-a străduit, după cum singur mărtu
isea: „iubite ce litoriule, se/ fac letopiseful fării noastre Mol
rovei din desc lllecatul ei ce l dintîi, carele au fost de Traian 
mpăratul"9 • 

Prezentînd ori g inea daco-romană a poporului româ n, 
aracterul unitar al Jimbii , ob iceiurilor ş i tra diţiilor aces
uia în contextu l unei permanente l egături între ţări l e ro
oâue, Miron Cost in arăta că scrierile sa le: „De neamul Mol
loven il or clin ce ·ţară au i eş it strămoş ii lor", „Letopiseţul 
'ării Moldovei de la Aron vodă încoace", „Cron ica Ţăr il or 
ilolclove i ş i Munteniei", etc . avea u ş i rolul de a educa şi 
nvă\:a citi tor ii pentru ceea ce aveau ele .făcut în viitor'. 
Le top ise(ele - menţ.iona autorul - nu sînt numai s ă le c it e ască 
mu l, sll şti e ce au fost in vremi Lrecute, ce mai mult , sll fi e de 
rwă(ătunl, ce es te bine ş i ce es te rău , ş i de ce-i rău sii se fereascc'î" . 

Pentru ceea ce reprez enta în cultura ş i istor ia românilor, 
f. A. Urech i a considera chiar că era o dator ie de onoa re a 
; eneraţi e i sa le, să r idi ce o statui e lui Miron Costin, deoarece, 
1rin tr-o eroare ele opti că „n-am sciul , poa le, distinge de ajuns 
!e bine proporfiunile în care s-au prezentat acei oameni mari ai 
1 oş lri , ş i am dai rea lf la individualilăfi istorice mai apropiate 
re noi, în loc de a ne ocupa de acele mărefe siluete ale seco lilor 
!nteriori care se cuvenea, mai înain te de oricine, să primească 
ullul ş i amintirea venerllloare a nafiunei române in redeş t ep
are."10. 

în această categorie el e personalităţi ilust re a le r omâni
or, aprec iind adevăratele izvoare a le valorilor, V. A. Urechia 

icmbr u cor csponcl('nt al Academici spaniole, ni Soc icllt!ii etnogr af ice cl in 
'rancin, n i Congr esului pl'l'is'loric , delega t general al Aliall'\ ci şti inţ ifi ce 
mivcr snl c, membru clcononrenl Asoc ia liunii Jit e·rarii şi ştiin\ifi ce intcr
a(i onaJc ş i ni altor div er se soe i ctă \i , B uc„ Tip . Acncl. Homâne, 1882 . 
0111. I şi U . 

s Jbicl em, p. VII 
9 N. Cartojnn , I storia literaturii române vechi, Ed. Min ~rva, Buc„ 

980, p. 290 
10 Arh. St. Buc„ Ionel c it „ dosar 2fil/II, f. 1. 

l-a i ne! us pc Miron Costin. 
în acţiu nea de păstrare a cultului memori ei lui Miron 

Costin , V. A. U rechia, personaliLale puterni c implantată 
în epocă, s-a dov edit , Îll că o dată , a fi om ul el e mare energic 
ca re a „ş tiut scl împleleasc<l cerce tarea ş liinfifi că ·'.:i acfiun ea"11 • 

Lui . i s-au a lă tu rat membrii Comitetului cliriguitor12 al so
c i etă'ţii clin ca re făceau parte D. Sturza, B. P. llasdeu,13 P. S. 
Melchisedec, I. Ka linclcru , A. Papadopu l Ca limach, A. Odo
bescu, N. Ga ne, - prima rul oraşului la ~ i - N. Ionesc u, N . 
Culia no - r ec torul U niversilă\.ii clin Iaşi, T. Maiorescu, 
C. D. Stănesc u, în fruntea cărora s-a s itual ca preşedinte 
Mihail Kogălniceanu ,14 

Pri n pres tigiul şi autor ita tea ~L iiffţifi că de care se bucura , 
Comitetu l diriguitor al soc i etă'ţii a impulsionat activitatea 
de înfiin(:are în diferite juclc\:e din '(:ară a filialelor care aveau 
ca scop ad unarea fondurilor necesa re pentru plata atît a 
sculp toru lui V. Hegel,15 care se angajase să facă bustul în 

11 V. A. Ur cehin , Scrieri lilernre, Hcstilutio , E d. '!Vlin crva, Buc„ 
1976, p. XXIX. 

12 Arh . St . Buc„ fond cit„ do sa r 256/JJ , r. 2. 
13 B. P . Haşdeu era dir ector ni Dir cc \i ci Gc11 crnl c n Arh ivelor Sln

tnln i. 
14 M . Kogii lni cean 11 era ş i preşedintel e Aendcmi ei Hornfmc. 
15 Vlndimi r H egel (183!l- 1!JJ 8) - scu lptor polonez stabilit în no

mânin . A studiat In Par is cu Geofroy şi Cabct. A fo st prof esor la Şcoala 
de arte ş i meser ii din Bucureş ti (18!ll) , l a Şcoala ele in sl.il11tori , ln Şconl::t 
de a rte frumoase (1896). Înlr c st a tuil e !ni se c il cazii : Miron Costin (Inşi), 

V. Al ecsan dri ( I nş· i ), C. A. Hosctt i (B 11 c.), monumentu l pompierilor clin 
Dealul Sp irii (Buc.) etc. A fost membru al Al cn cului Român : V. Cânclca 
şi Gh. Adamesc u, Dic/ion arul enciclopedic ilus trai, Cartea Român ească, 
Buc „ p. 1679 . „ 

7~ 
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bronz a l lui Miron Cost in, cit ş i pentru ce lelalte ch eltuieli 
neces itate de serbă rile cc urm'.l u a avea loc cu ocazia dezve
lirii statuii. Con[orm statutului soc i etăţ ii, numele m em
brilor fo nda tori - ce i care dona u s uma de 200 Ic i - ş i a le 
ce lor ele onoa re - care dona u minimum suma ele 400 
le i - urmau a fi g rava te pc piedesta lul s ta tuii, iar membrii 
obişnuiţi, ca re plătea u cotizaţia de 40 Ic i, a vea u dreptul să 
semneze pergamentele ce se depuneau la t emelia m onumen
tului. T ot a ic i, urmau să se depună şi osemintele aflate în 
m onum enLul Cos Linilor de la Bră ni ştc ni.1 G 

P e lîngă b111ii acl u111ţi din cl epun ~ ril e a mintite, fondul 
soc i ctă \; ii s-a st rîns din subven ţ iil e aco rdate de stat, comune 
ş i co ns ilii judeţene, din subsc rie ri, colec te ş i veniturile în
casate din b '.1luri, concerte publice, din conferinţe l e ţinute 
ele membrii Com ite tului diriguitor al societăţii etc . Ba nii, 
depuş i la Ba nca Na ţiona l ă, era u trimişi sculptorului V. 
H ege l a fl at la Paris, prin intermediul ministrului plenipo
te nţiar al Români ei în Franţa, Vasile AlecsandriL7 , în ratele 
convenite cu acesta. Sculptorul V. Hegel, care îşi asumase 
sarcina de a rea liza statuia lui Miron Costin pînă la începutul 
anului 1888, s-a străduit să găsească expres ia caracteristică 
imag inii v izua le cu valoa re istorică, creînd o punte de legă
tură între trecut, prezent ş i viitor. 

Insc ripţia săpată în piatră , „Naţiunea română recunoscă
toare", î ş i păs trează valabilitatea şi as tăzi , iar curgerea 
timpului adaugă mereu noi semnificaţii şi valori actului 
de cultură . 

Din biog rafia frămînta tă a cronicarului, V. H egel a exe
cutat p e piedestalul statuii două baso reliefuri ca re îl repre
zintă pe cărturarul moldovea n citind Poema polonă în faţa 
lui Jan Sobieski ş i un altul care înfăţişează scena arestării 
lui Miron Costin, în momentul în ca re îş i plîngea soţia dece-

16 Arh. St. Buc., fond cit ., dosar 256/II ; f. 2. 
17 Vasile Alecsandri, ministru pl enipotenţiar a l României la Paris 

n perioada 1884-1890, (V. Cândea, op. cit. , p. 1485). 
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dată, ele crttrc trimi~ii lui Constantin Cantemir1~; precum se 
şt i e, în urma unei al:uza\:ii false, acesta a di sp us tăierea ca· 
pului celui ca re îşi iubise ·ţara mai presus de or ice. 

l în legă tură cu numeroasele persoa ne cărora V . A. Urc· 
chia10 s-a adresat îu ca litate de secretar a l societăţ ii , -
pentru a fi susţ:i nut în opera de a dunare a fondului necesar - , 
Direcţia Generală a Arhive lor Statului conse rvă, în tezaurul 
să u , co resp ondenţa cu D . . C. Butculescu20 - ini ţ iatorul 
unor societăţi coope rative de meseriaşi ş i indus tria ş i , orga
nizatorul exp oz iţiil o r de artă ş i industrie, sus·!;inător fervent 
a l editării de ziare ş i publicaţii de specialitate, mare iubitor 
de c ultură. 

ln vara anului 1888, la Iaşi, în g rădina Copou, Comitetul 
diriguitor a hotttrît orga nizarea unei ma ri festivităţi, în 
cadrul căreia urma u să se aco rde premiile exp oza nţilor coope· 
rator i ca re participaseră în 1887 la expoz iţia organizată de 
D. C, Butculescu la Cra iova. 

„ Preze n\:a ma rilor negusto ri la se rbarea de la Iaşi a adus 
sume mar i b enef ic ia rilor s tatuii care trebuiau să plătească 
ra ta ultimă sculptorului Hegel ş i să pregătească se rbarea 
dezvelirii statuii. însemnarea lui D. C. B11tculcscu pc.se ri· 
soa rea de invita \:ic a lui V. A. Urechia araUt că se rbarea s-a 
desfăşurat în g rădina Copou „sîmbcltă 11 iL1nie, dllminică 12 
.~ i foni 13 i1111 ie 1888"'21 . D. C. Butculescu a ch el tui t, în total, 
s uma ele 750 le i în dcl: urs de 10 z ile la Iaşi, înccpîncl cu data 
de „5 iL111ie seara , plcc înd din Bucureşti, Cil trenL1l de 10 ore 
pînă la 15 iunie 18 8" c înd a plel:at din Iaşi22. Serbările 
dezvelirii sta Luii lui Miron Cost in , ridicată prin contribuţie 
publi că, au avut loc în augus t 188823 • S-au depus, în semn ele 
c ins ti.re ş i omag iu a dus mare lui că rturar , peste 34 de coroane 
din pa rtea pro[eso rilor ş i studcn\:ilor de la unive rs ităţ il e 
din Iaşi ş i Bucureşti, soc i etăţi ş i inst itute de c ul tu ră clin 
\:a ră. Cum Miro n Cost in se bucmă ele un ma rc prest ig iu clin· 
co lo de h otarele ţării , de legaţ ia Polonie i a ţ inut să fi e pre· 
zentă la l:Orncmo rarca mare lui di spărut~4 • 

Activitatea lui V. /\. Urechia pentru păstrarea ş i tra nsm i· 
t e rea cultulni [a\:ă de înaintaşii progres i şt i s-a co ncretizat 
ma i tî rz iu în l:O n tr ibu ţ i a ad usă la înălţarea a două monu· 
m ente în memoria lui Mihail Kogă lni cea nu , rea lizate el e V. 
Hegel la Ga laţ i ( 17 octombri e 1893) ş i Ia Bacău (2 1 iunie 
1 89G)~5 . 

Prezenta rea aceste i laturi a act i v ită \: ii deosebit de corn· 
plexe desfăşurat' de V . A. U rcchia completează imaginea 
asupra omului ele al:ţ iunc ~i energie care a fost, co nst it uind 
totodată şi un demers pentru păstrarea patrimoniului cultural 
naţ ional. 

R eferitor Ia imp orta nţa păst ră rii şi transmiterii patri
m oniului cultura l, nu putem să nn c ităm cîteva gî nduri ce 
apa rţin profesorului Vasile Drăguţ: „Dacă de fi ecare dală, 
prin aciui de creaţie al arhitec tului sau al arlisllllui, lum ea se 
îmbogă ţeş t e cu noi 11alori de rc[erinfli, prin ac/iunea de păs trare 
ş i de transmitere a bunurilor patrimoniale se cllideş t e starea de 
veghe a 1111ivers11l11i wllural, conştiinfa devenirii noastre islcr 
rice în l eglilură Cll care (iin ţăm ca indivizi şi ca popor"~6 • 

IB „Magazin is tori c", an XVII, nr. 9 (198), sept. 1983, p. 4-9. 
19 V. I\. U1·rchia primea cor espo nden ţa la ad r esa str. Şt irb e i Vodă 65 

Bucureşti, O placă m r.mori a lii c u aceas tă mcn\iune, a r îmbogăţi traseul 
turi sti c a l oraşului cu încă un nume de r efcrin\.ă clin istoria culturii ro
mâneşti. 

20 D. C. Butculr.scu (1815-19 16) născut la l1oşiorii ele Vede. Studiile 
le face la Paris. Este considera t ini~i a torul organizării coopcra\.ici meşte· 
ş u gih·cşti ş i industria le clin România; a l unor congrese economicn; editează 
ziar r ş i publicaţ ii ele spec ialitat e, înfiinţează societă~i ca E nl'iclopcd ica, 
Furnica, Etnografică , Pro Patria etc. Vezi Arh. St. Duc., Fondul familial 
Butculcscu. 

21 i\rh . St. B uc. , font! cil. , dosar 258/ll, f. 1. 

22 Ibidem , dosar 261 /II. f. 1. 
23 Al. Antoniu, Album general al Romlin iel, 1904, p. li, p. 52 
24 Arh. St. Buc., fond c it. , 11 /264, f. 1-1 v . 
25 V. A. Urcchia, Scrieri lllerare, Restitulio , Ed. Minerva, Buc., 

1976, p. XVII . 
26 Vasile Drăguţ , Fala morgana la 1'ass ili, Ed. Sport.Turism, Buc., 

1983, p. 5 . 
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