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DIN CORESPONDENŢA INEDITA A LUI GEORGE BENGESCU 
DE 

V. CRISTIAN 

Bucur îndu-se de o frumoasă. preţuire în timpul vietii, peste numele lui Georqo 
Bengescu $:-a aşternut apoi, dacă nu uitcre a, cel putin indiferenta. A putut 
contribui la aceasta faptul că Benqescu il trăit într-o perioadă dorm- 
nată de marii noştri clasici; a putut contribui, de asemenea, împrejurarea că rod- 
joritatea activităţii sale 5-a dcslăsuret în străinătate. Dar tocmai activind în str ăi- 
nătate, el are meritul de a fi contribuit la mai buna cunoaştere peste hotare a isto- 
rrr-i şi culturii noastre, la sporirea prestigiului ştiinţei româneşti. O privire, fie 
ŞI sumară, asupra biografiei sale, este de natură să dovedească acest lucru. 

Născut la Craiova în 1843, George Bengescu a beneficiat încă din anii copi- 
lăriei de un climat favora:bil pentru formaţia sa literară. Tatăl său, Grrqore Ben- 
qescu, o:-a un distilS. bibl.iofi1 iar mama, Elena olecu provenită dijltr-o .famili8 
cer e-i daduse pe Dinicu ŞI Iordache 'Golescu ca ŞI pe crttva dintre Iruntasu revo- 
Iutici de la 1343, a căutat să-i insufle încă de mic pasiunea pentru literaturii. 
Această pasiune avea să se accentueze în perioada studiilor efectuate la Paris şi 
ea îl va determina atunci cînd, în 1373, se va stabili pentru mal multă vreme în 
capitala Franţei. să Intreprindă alcătuirea unei cunoscute brblioqrefii a operelor 
lui Voltaire. Nu este locul aici să insistăm asupra acestei lucrări 1; să menţionăm 
doar că publicarea ei ca şi .editarea unor lucrări ale lui Voltaire l-an făcut bin"? 
cunoscut şi apreciat În cercurile spcciehştilor. Academia franceză premia primul 
volum al bibliografiei volteiricne, iar în 1894, "Societatea de istorie literară n Fran- 
tei" l-a ales În consiliul ei de administratie - alături de Faguet, Lavisse, J. 
Lemaître. G. Paris, E. Preot - pentru ca în 1898 să devină chiar vic eprosr.dinte te 
ei. Fireşte că pretuirea de care se bucura Benges;cu se răslrînqe şi asupr a v tăr it 
sale. De altfel, după cum singur o mărturiseşte 2, el a căutat să tolosească stima 
de care era înconjurat ŞI relatiile pe care şi le crease in activitatea Set diploma- 
tică desfăsurată fără intrerupere în perioada 1882--1398. In acelasi timp trebuie 
să facem precizarea că şi diferitele functii diplomatice pe cere le-a avui - al doi- 
lE'a secretar de leqatie la Londra în 1882, al doilea secretar şi apoi, din 1U85, prim- 
secreter al legaţiei române din Paris, ministru plenipotenţiar le Haga şi Bruxelles 

1 Vezi pentru aceasta B. Theodorescu, Istoria bibliugrafiei romdne,Bucureşti, 
1945, p, 114--115 şi Alice Sterescu, Un biblioqtai român al lui Voltaire, în "Studii 
şi cercetări de documentare şi biblioqrefic". nr. 3, 1965, p. 337343. 

2 G. Beuqascu, Cîteva suvenit e ale carierei mele, Bruxelles, 1899, p, 117-118. 
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3 G. Benqescu, Cîteva suvenite ale carierei mele, Bruxelles, 1899, p. 1.8. 
4 Ibidem, p. 100l02. 
5 Vienne, 1882. 

 A. Ubicini, Les or!gines de l'histoire lOumine, Pri_s, 188,6. . .. , 
G. BengesF?' Biblioqraphie fwnco-roumame du XIX-e siecle, t. 1, Bruxelesî 

1896 ; Idem, Esp:i' d'utie note bibliographique sur la QUeSliOIl d'Cnient, Orient euro- 
Ţic'cn, 1821-1897, Bruxelles-Paris, 1897. 

8 V. Alecsandri, Pastels. Poesies roumains, Bruxelles-Pans, 1902. 
9 Pentru rel<ţţii.le sale cu Alecs.andri vezi Cîteva SLLvenil'e, p. 148-241. 
10 Ibidem, p. 33-35. 

(W91-1898)-- i-au folosit în desfăşurarea activităţii sale literare, el avind astfel 
posibilitatea să lucreze în unele din cele mai mari biblioteci ale lumii. Pe de altă 
parte, serviciul diplomatic l"t';I! pus în legătură cu mari personalităţi ale vietii noas- 
tre culturale. La Londra a lucrat sub conducerea lui 1. Ghica , la Paris (1385-1889) 
sub cea a lui Alecsandn. Tot la Paris a fost coleg cu Odobescu, Evident că Într-un 
asemenea mediu preocupările sale nu puteau fi decît stimulate. In această ordine 
de idei mentă subliniat faptul că, deşi s-a impus prin studierea operei lui Voltaire, 
el a acordat o deosebită atentie istoriei şi literaturii române şi mai ales cunoasterii 
lor peste hotare, dovedind astfel că indelungata şedere peste hotare nu a alterat 
cu nimic dragostea sa faţă de tară, ci dhnpotrrvă. 

In Suvertirele sale, Bengescu - care avea în pupitrul său de elev la "LoU!s 
le Grand" poeziile lui Alecsandri -- regretă îndepărtarea de ţară şi îşi exprimă 
mîndria de a fi român 3, subliniind realizările prin care oamenii de ştiinţa de la 
noi s-au impus in fata străinătăţii 4 •. De altfel, peocupat de răspîndirea peste ho- 
tare a cunoştinţelor despre istoria românilor, va publica, împreună cu E. Picot, un 
studiu asupra lui Alexandru cel Bun 5, iar mai tîrziu o editie îmbunătăţită. a lu- 
crării lui Ubiclni privind originile istoriei românilor 6. Aceeaşi preocupare a deter- 
minat şi redactarea Ci două voluminoase lucrări bibliografice 7, ca şi traducerea în 
limba franceză a Pasielurilot Iui Alecsandri 8, pe care l-a 'stimat în mod deosebit 
şi pe care" l-a ajutat atunci cînd, poetul fiind ministru plenipotenţiar la Paris, boala 
îl împiedica să-şi îndeplinească obligaţiile 9. 

In sfirsit, prezentindu-l pe Bengescu, nu putem omite sprijinul pe care l-e 
acordat în străinătate compatrloţilcr săi. Aşa a procedat, de pildă, în 1680, cînd 
ci facilitat unui grup de artişti români, printre care Arlstita Romanescu şi Ion Ma- 
nolescu, posibilitatea de a se perfecţiona la Paris unde fuseseră trtmisl de 1. Ghice, 
pe atunci director general al tcatrelor 10; ilşa va proceda şi mai tîrziu, după CUm 
vom vedea. 

Benqescu ne apare astfel, chiar făre a fi o personalitate de primă mărime, 
ca un bibliograf de o valoare recunoscută, ca un cercetător care a contribuit la 
ridicarea prestigiului ştiinţei româneşti- peste hotare, a contribuit la cunoaşterea 
istoriei şi litereturil române în străinătate. Studierea amănunţită a acestei activi- 
tăţi ar avea menirea de a aduce precizări asupra anumitor aspecte ale dezvoltării 
culturii româneşti cît şi a rclatillor culturale rornâno-franceze. Evident, o aserna- 
nea intreprindere DU poate fi realizată atît de uşor. Intervin aici mai. ales dificul-. 
tăt! de ordin documenter. Lipsesc în special materiale privind activitatea sa de 
după .1900; chiar şi pentru perioada anterioară însă, informaţiile pe care Benges9 
ni le oferă în Suvenire nu sînt suficiente. Pentru completarea lor este necesar să 
se recurgă atît la diferite materiale contemporane edite cît şi la sursele manu- 
scrise păstrate în biblloteclle din ţară şi din străinătate. 

Secţia Manuscrise a Bibltotecn Nationale din Paris păstrează în Iondurrle achi- 
zitionate după 1945 cîteva scrisori Inedite ale lui G. Benqcscu. Ele se referă la 
activitatee sa de bibliograf şi edItor al lui Vottairc, ca şi la sprijinul pe care, prin 
relatiile sale în lumea culturală a Frantei, I-a acordat lui Al. Odobcscu şi N. Kre- 
ţulescu, 
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ANEXE. 

G. Beriqescu către O. Poux-Thierr vP 

Cher Monsieur Thierry, 

Je vais publier incessamment, en meme temps que le torne I-er des oeuvres 
choisies de Voltaire, dans la Nouvelle Bibliotheoue critique de Jouaust une plaquette 

11 Anexa I. 
12 Anexa II şi V. 
13 G. Bengescu, Cîteva suvenire, p, 85. 
14 Biblicthequ e Nationale, Mss., N. a. fr., nr. 24.537, f. 153-154. 
15 Ibidem, f. 154-155. 
16 Anexele III şi IV. 
17 Anexa VI. 
18 Bibllothequo Nationale, Mss .. , Nouvclles acqulsitions Irancaises, 23,007, f. 32- 

3:3 {Autographes XIX-XX-e· srecles, 1. J]. 
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Una din aceste scrisori 11, nodatată, il iost redactetă probabil în 1886 şi este 
adresată lui O. Thierry-Poux, conser vatoru! ŞI subdirectorul Sectiei Imprimate a 
Bibliotecii Naţionale. Ea cuprinde precizări asupra publicării scrisorilor inedite ale 
lui Voltaire descoperite la British Muscurn, asupra modului de lucru al lui Ben- 
gescu şi asupra unora din principiile pe care înţelegea să le respecte în editarea 
textelor. 

Alte două scrisori 12 se referă la sprijinul pe care Bengescu l-a acordat lui 
Odobescu în munca pe care acosta o desfăşura în vederea valorificărri stiinţifrce 
ti tezaurului de la Pietroasa. După cum se ştie, Odobescu a acceptat, în 1880, Iunc- 
tia. de prim secretar al legaţiei române de la Paris tocmai avînd în vedere poslbi- 
Iitătale pe cere i le oferea capitala Franţei în scopul definitivării lucrării sale. In 
această direcţie, el a fost sprijinit, în perioada în care au fost colegi (1883-1885) 
de Bengescu care l-a ajutat în traducerea cîtorva capitole 13. Tot Bengescu l-a pus 
în legătură cu G. Bapst, reputat arheolog al vremii, probabil în prima, jumătate a 
lui 1886. O dată stabilită, legătura Odobescu-Bapst avea să dureze mai multă. vreme, 
cel doi savanţi cu preocupări arheologice făcînd un schimb de păreri fie verbal P, 
fie scris, atît asupra unor rezultate ale cercetărilor efectuate de Bapst în Turcia şi 
Rusia 15, cit şi asupra problemelor ridicate de tezaurul de Ia Pretroasa şi a posibi- 
lităţilor de a-i face cunoscută vaJoarea. Am considerat util să reproducem în anexă 
două dintre aceste scrisori, interesante pentru preocupările şi cunostintele scri- 
itorului 16. 

în sfîrşit, publicăm o scrisoare pe care Bengescu, devenit ministru plenipo- 
tenţiar la Bruxelles şi Haga, o trimite lui G. Paris, reputatul filolog de Ia sfîrşitul 
secolului trecut. Scrrsoarea are menirea să-I pună în legătură cu savantul francez 
pe N. Kreţulescu, numit in 1891 ministru al României Ia Paris 17; pe lîngă confir- 
marea sprijinului pe care Bengescu înţelegea să-l acorde compatriojtlor, ea oferă 
şi o mărturie asupra preocupărilor IUl N. Kreţulescu în Franţa, in perioada 1891- 
1893, perioada poate cea. mai putin cunoscută din activitatea savantului român. 

Prin mformatnla pe care le contin, scrisorile publicate în anexe oferă date 
noi asupra: activităţii ştiinţifice a lui George Bengescu ca şi asupra preocupării sale 
de a face cunoscută peste graniţa stiinte şi cultura românească. Evident, aceste 
informaţii sînt fragmentare i coroborate cu altele, ele pot pune într-o lumină mai 
exactă activitatea aceluia pe care, in jurul anului 1890, J. Mounier il plasa în La 
G[:<de. Encyclopedie,. cu precizarea că. Benescu . ese .româJ?-. prinlre cei mai buni 
scrntort contemporani din Franţa Şi Cei mal buni biblioqrafi. 
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G. Bengesco 

4 

24.526, f. 147 (Corr. G. Bapst) . 
Ir. 24.,'337, L 154-,,155 lepre G: Bapst), 
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1913ibliothegue Nationale, Mss .. , N. 
• 0 BibhotReque Nationale, 'Mss:, N. d. 

Al. Odobescu către Germain Bapst 2V 

Cher Monsieur, 

Les. cataphractes a pied et il cheval dont j'ai parle . şe trol1vent .repr6seIlt:s 
dens le voI. in-4 des Comptes-Rendus de la ComIllission Imperiale de .st. peiersbourgi 
annce 18n. L'article, imprime en langue fran<:;aise, parte le titre: Chambrf) sepulcraJe. 
avec fresque$, .de.couverte en 1872, Kertch, parr M. Stassov.Les planchessontjointes' 
au meme volume. 

G. BengesCo 

renfermant vunc- trentain e des lettres Ineditcs de Voltaire,que j'aieu la bonno for- 
tune de decouvrir, ily a quelques annecs. an British Museum. 

Le correspondant auquel sont adressees. la plupart de ses lettres est un poete 
arrglaisdu XVUI-e siecle, nomme George.'> Keoih. La Bibliotheque possCd?-t-elle ses 
oouvres poetiques Impnmees il Londres en 1781 (G. K., The poetica! woik», London 
1781, .2 val. in-8)  

Avez-vous de lui son poeme sut Rome ancienno et moderne (.Llncienl anâ mo- 
dern Rome, 1760, in-4); -son poeme sur les Alpes (The Alţ:s, a poem, L. 1763, in-4); 
-sur Ferney (Perne» i An Eplstieleris verse 10 tvIr. de Voltaire" 1768, in-4)? 

Je vous serais bien reconnaissant, cher monsreur Thierrv, si vous vouliez 
bicn me Jaire mettre de cote, pour lundl matln, tout ce que vous pouvez faire 
reunir ele cet auteur, et charger Richert de me communiquer le. rosultet ele vos 
recherches, Iundi, Iorsque j'ir ai il la Bibltotheque, 

Au besoin, les 2 vol. de 1781 dans lesquelles tous les poernes de K. sont 
rt.unis seront suffisants et me permattraient de faire precedcr t'Impresslon des 
lettres qu'il recut de Voltaire d'une 110tice biographique. indispensablc dans ces 
genres de travail. 

Veuillez ... 

Cher Monsieuf, 

G. Beng.escu către Germain Bapst 19 

MOIl co1legue et ami, M. Odobesco, qui imprime en ce mom(>nt, chez Mo);)r, 
un travaiI de plus complet el des. plus interes sarit sur le tresor de Petroşsa,. sera-il 
tr.es· heureux de falre votre connaissance et de caUSer avec vous' d'un sUJet sur 
leqne] vous avez une competence toute speciale. 

M. Odobesco, etant â la veille de partir pourBucaresÎ, vous serait tres re- 
coimaissant. si vousvouJiez bien nous designcr le jour et l'heure ou nous pouS- 
sions vous rencontrer, soit chez vous, soit a. votre bureau, soit entin il la legaliOn 
ou lesjjlanches du Tr$sor sont· exposees dans notrecabinet. 

Veuillez agreer ... 

195 



IV 

Al. Odobescu către Germain Bapst 22 

Odobescu 
Paris, le 4 mars 1[;87 

173, rue de Courcelles 

21 Cuvînt indescifrabiL 
22 Bibliotheque Nationale, Mss., N.a. re 24.537, f. 159-160 (Corr. G. Bapst) 
2 Cuvint indescifrabil. 
24 Bibliotheque Nationale, Mss .. N.a. lr. 24.526, f. 146--147 (Corr. G.nâpst). 
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Qdoblscl,1 
Paris, ce 8 mars 1887 

Paris, le 20 fevrier 1888 
21, rueBeau}on 
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v 

C:. Bengescu către Germaln Bapst24 

5 

Je ne emis pasque ces guerriers soient les conternpcrains du cavallor ou 
cotte de mailles qui figure sur ( ... ) 21 d'or du Grand S1. Miklos , mais il se pour- 
rait bien iqu'rls Iussent ses ancetr es 

Il Iaudr ait, amon avis, tont €'n pensant ci une eutre race d'hcrnmes, eccepter 
une date lntermediaire ci la plaque de Siverskaia. 

Dlsons : Il-e ou III-e s. ap. J.c. pour lachambre sepulcralo de Kertch, IJI-e au 
V-e pour la plaque de Kouban et du VII-€' a·u X au plus tara pour les reces vdo 
St. Miklos. 

Tout cela, bien entendu, $OUS t oute resetve, 

Recevez ... 

. En effet, cher Monsieur, vous me donnez la une tres bonne nouvclle. Je serais 
onr.hanto de trouver amOn retour de Bucar est les Iacsnni les de notre tresor de 
Petrossa reunis dans un musee de Paris. 

La personne qui les fabrique ct les vends a Berlin, la meme que tout der nie- 
rcrucnt a fepare les originaux il. Bucarest estM. Paul Tclqe, Berlin, Holtzqarten- 
str asse, nr. 3. 
, Le prix de la collectlOll entihe doree et cGloree est de 2.000 Marks. Mais il-' 

pense qu'en raison ,meme de, ce prix eleve, on pourratt faire aV,ec lui des arranJe- 
ments pour des paiements 9raduels tout en acqucrant tout de suite les 12 pieces 
dc la colleetiOn. 

Je dis cela pitrce qUB je crains Qu'une si forte somme il debourser d'un seul 
fOUP n'effarouche quelque peu le Comite des Arts decori'ltifs. 

POLII VOUS facihter les moyens de persuassion je vous envoie la ·serie a'epreu- 
ves d'apres les bois que j'ai tait preparer peur mon ( ... ) 23. 

Gardez-les pour vous en offrir les ceux dits de::oratifs, selon votre connaisi'lnce. 
Recevez ... 

Comment vous remercier. Chef Monsieur, de tout !'interet que, vous voluez me 
temoigner et ,de toutesvos demarches eu ma faveur ?Je compte aUer voir, demain, 
eutre 10 et 11 heures, Mr. il.,. Ville, aqui fei envoy6 les deux premicrs volum2s 
de ma bibliographie. M. P. Gill,e .a hien signale aux lec1eurs du Figaro, dans le ,'111- 
merQ de mercredi dernier, la publicatloll du deuxHme volume; mais il 5'en e:3t 
tenu ,Ia et a cOmlnÎs en autre une erreur, en ClJlJlOllcaut que ce second volume8tait 
aussi le dernier. Det'ils la pctite note que je remettri'li dpmaiJl iI M. Vitre, je rel- 
"Efai ceHe inexactitud6, etj'iusisterai sur l'interet historique et liUeraire que ce 
travail pellt ofIrir il tous c,eule. quj s'oecppent du dlx:-huitieme siecle. Je selais dlailo 
leurs tres concis et tre;; breL 



VI 

Monsieur, 

G. Bengesco 
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25 Bibliotheque Nationale, N. a. fr. 24.431, f. 457-458 (Con. (jaston PatIs). 

Bruxelles, le 13 mars 1392 
45, rue des Deux Eg1ises 

G. Bengescu către Gaston Paris 25 
Leqation Royale de Roumanle 

Merci aussi pour La Libeti«. L'un de mes amis M. P. Oursel, S·s de division 
aux Affaires Etrangeres, et auteur d'un ouvrage tres interessent sur les Essais de 
Loui MacQuly, a bten voulu se charger de la petite notrce que je vous Ierai passer , 
il me l'a promise pour la fin de la sernalne prochaine. Je me feral un devoir de 
vous la porter moi-mame, et de vous renouveler, ZI cette occasion, I'expression rle 
ma gratitudepour tous vos aimables procedes. 

Mon colleque, M. Odobesco, me charge de vous adresser ses remerciements 
pour lps recherches dont vous avez bien voulu vous occuper relativement au 
tresor de Petrossa, Je joins mes arnities aux sicns et je vous prie de me trouver 

Votre tout devoue 

Encouraqe par mon ami et celleborateur, Mr, E. Picot, je prends la liber tI'!, 
quolque n'ayant pas l'honneur d'etre personnellement connu de vcus, de vous iaire 
part du trs grand desir qu'aurait le nouveau ministre de Roumanie en France, 
Mr. N. Kretzulesco, de faire votre connais.sance. 

Tour il taur PresideI!t du Conseil des Ministres, President du Senat, Envove 
extraordinaire de Roumarlie il Berlin, Rome et Saint-Petersbourg, Mr. Kretzulesco 
est, depuis de longues annees, membrf} de l'Academie roumaine, qu'il a preslde il. 
diverses reprises, et e'est surtout il ce titre qu'il seraH heureux d'entrer en rela- 
tion avec l'eminent directeur de la Romania, avec le savant traducteur de la Gram- 
maJIe des langues roma i'nes , dont les remareables travaux sont si connus et appre- 
des en Roumanie. 

Puis-je esperer, Monsieur, qlle vous voudrez bien me faiTe savoir quel jour 
et il quel heure mon collegue de Paris, qui est mon tres proche parent, pourrait 
se presenter chez vous, avec l'espoir de vous rencontrer, et Sans craindre de trop 
vous deranger? Vous m'obligeriez infinement en voulant bien ro'infonner par un 
petit mot que je m'empresserai de communiquer it Mr. Kretzulesco, it Paris. 

Vous voudrez bien, Monsieur, excuser ce qu'il y peut avoir d'indiscret et 
meme. d'incorect dans ma- demarchc i mais, eneore une fois, c'est sur le consell de 
M. Picot que je vous etris; il a pense et il a bien voulu me dire que mes etudes 
sur la Bibliograpllie de Voltaire, qui ont ele cOllronuees il deux repnses par l'Aca- 
demie fram;aise me reCQmmend.eraient suffisament it vous pour que je puis. adres- 
ser de. Bruxelles, oU je reside, la priere qui fait I'objet de ceHe lettre, 

le s8!lsis avec empressement ceite occasion de vous prier d'agreer, Monsiettr, 
avec mes remerciemenls anticipes, les assurances de, ma haute eonsideration,. 

Georges Bengesco 

Minislre plenipotentiaire de Roumauie 
il Bruxelles ('t il lr1 Haye 
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