
ODOl3ESCU DupA DOCUMEN1'E .INEDITE*) 

DE 

DRAGOl 

1965, 

entuziasm 

Serban, îngrijită 

ere 
MrlI/(;it,nttl roman, 

română", fragmentul 
al lui C. A. 
pubIicatein 

al!" 
de bescu la inlşcar ea 

in articolul JUjl1i1l1ea 

Odobescu, Paginî 

1852" 

o ediţie AJl. Odobescu apăl'ei:l 
de se dovedea imposibilă depistarea 
vremii. tîrziu, 'dupa 
a scriitorului şi' tl omului 
menuscrise inedite, deschidea 
apărut de-a lungul anilor, prin 
noscute, fără a însă decît o 
Odobescu asa elim află ea astăzi în 
Liste România. 

Volumul recent 
iudelungla.te, migăloase 
propri u-zis, ci şi 111ltl'eagă 
ziare, diverse. 



CI coresponden:ţel 
.,Revbta de isto- 

mai 
scrisori: .. Cores- 

aproape zUnic. 
.că ne sInt fN!iltE>. 

NOTE ŞI DOCUMENTE' 

la iv.eală conferinţa Viitorul artelor In 
nr .. 5, p. 491-514), CăltitOlie din Paris la 

1IH5; nr. 11,.-12 41·-:4144 şi an. 1934, nr. p. 621- 
dnim,,,fi(··Ufbal ("Convorhiri , an .. LXIfI, 1930, act 

din Hora.tnl, publicate de V. Pîrvan 1 .. Corivorblri literare", 
824-827) sau semnalate G. Lit'Zi.ca Ilterare", 
şi Popa-Lisseanu ("Qrpheus", r. H;(.··lfZ:), tra- 

publicjlll:e de El, C. G,[rigora.şl ( .. Convorbiri 1930, 
31'8··322J, sau dlrr Vîrgiliu, publicate de cercetător 
LXIII, 1930, aprilie, p.416-.-427). 

Uter,atură", D. Păcurariu, înreqtstreeză alte cîteva inedite 
: o sclutere ii! ideilor şi primă strofă 

RCJ'm<ll'Ho, o traducere din Beranqer, Nebunii, nişte poezii erotice 
in limba franceză a baladelor din colectia lui Vasrle 

1 G. 
luj Al. Od6bescu, lucrare 
rle şi teorie literară"" 

efervescenta; cu. care tînărul Odobescu investiga şi lucra 
diferite, cu pasiunee "j avidîtatca proprii virsteI, dar cu o serio- 

zitate ce depăşea cu mult nivelul obişnuit al tinerilor de seama sa. 'Fragmente dispa- 
rate" proiecte îndrăzneto părăsitevpentru altele, redactări defmitive stau mărturie a 
rodnicie! anilor. de la Paris, care conturează profilul viitorului savant şi literat. anti 
in care principalele orientări şi stimulări i-au venit din umbianţa "Junimîi române", 
Cercul de tineri revolutionari români. 
, Întregind imaqinee acestei munci devota.te, unui ideal de progres, volumul de 

Pagini regăsite publică alte două lucrări, articolul Idei asupra progresului societăţii, 
pregătit pentru revista ;,Junimc'a română" şj articolul Bazele unei litera/urî' nationale, 
precum ş1 impresii din Galeria de pictm'ă din Dwsria. În urma unei vizite făcute in 
 . ' 
. Din toate aceste preocupăr! reiese clar spaţiul culturii lui· Odobescu, format 
printr-;lin Sfl'diu asidini, cum sul:?liniază fi] Ceo Şerban, contestrnd o veche opinie carp 
acorda tradiţiei culturale a familiei mult mai mult .decît s-a dovedit âJ fi real. Iar 
numărul şi 'alit".llea . .ckîrţi1or cumpărata la Paris, înregistfilte de Al. Odcbescu Într-un 
catalog din 1858. (catalog publicat de curînd în: editia de Opere; vol. L 19(6) sînt 
revelatorli.: . 

Ceea ee reprezintă un domeniu de integrală j)rmfru perioada de la 
Pans şi apoi pentru cea, imediat următoare, în este corespondenţa lui AJ. Odo- 
hescu. Din flceasţă Cl)respondenţă. un ler"n 'Întins, cuprinzînd peste 2 000 d,' scrisori, 
5-a publicat partial şi spomdic în diferite reviste,' Mai masiv, ea a fo:4 publicată 10 
ediţia AL Odobescu .. Opere llterare, 1938, îngrijită de Scarlat Struteanu, dar era legată 
dp o perioadă mai tîrzie (1870--1895). Element€' din această con'spondenţfJ cunoscute 
au fost intgrate în portretul făcut sCTiitorului de George Călinescu (Istoria' literaturii 

de la nriginr p;fnă in prezent, 1941, p. 303-309 SI Al. Odobe8cI1 în "Stu.rlU 
n.'lrcEtări ele istorie ltterară şi' folClor", an. VII.' t 958, nr. 3--4, In 
_."'Ta"", Ci!îl1ne;;r·,l. reCoU1puntrld un portret ineqalal:iil al lui AL 
ales pe ncesfe clcmcnte, rl?greta totuşi pierderea unui număr mare 
pondrmţa trebllie SEt fi fost enormă, dat fiind obiceiul de a 
Au rămas nUlJlai rela1ivplltine s('risori'" Ip. Şi 

re'::ră;itE!", dhl âCl?Stp scrisori. 

scrisoriii din 1847, de la Ba1tn Albă, ,Odohesou mameI lin N. Iorg.a, Oameni cari au fost. Bucureşti. 1934. p, ,,'chimb de epistole 
Cniţianu, , Ionescu AL Odobeseu ("Convorlilri literare". an, LVII. 

1925. mal, p.. tot ce s-a publicat pînă acum din ('(ire,p(m(leI\ta lui 1\1. Odo- 
bescu t.,ra dintr-o ultl?rioară ccleide tinereţe. 
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Consult.ind intregul fond de de Bihlloteco 
Repuhlicii Soctehsto Romănie, Ceo acest prim volum .doar 

edreseto in perioada la lui Ioan Odo 
Odobescu, perioadă foarte cunoscutii. 

se cu atit iIJai mult cu cît pînă de curind date illlflj 
ambiante! famili€i. Odobescu, esupra relaiilortni:lli sau mai 
membrilor acestei Iarnilii, din elefiitld posihilă directă 

>iau indirectă fi portretelor S<lU niăcar il unor aspecte ale {pau Odo- 
boscu, Al. Odobescu şi il Catincăi Onoboscu, Cu elemente uneI viitoare 
monoqrufi; Al.Ddobescu, toale aceste rscnsor! converg şi valoarea linii" 
lor portretului trasan: cu măiestrie deG. Călinescuvîutr-o concentrată. IIlOllO- 
grafi'e AI. Odobescu, aşa cum a realizat-o în studiul citat Vom doar 
cîteva iusemnări în marginea acestei corespondente inedite, firul eicrono" 
logic, subliniind unele aspecte ce privesc perioada..studiHor la Paris, indirect,prin 
corespondenta lui Ioan Odobescu şi apoi prin cea.a lui Al. însuşi, pr imii uni 

după intourcer ea de la studii. 
Catinca Odobescu vine la Paris în iunie 1850 împreună cu Alexandru şivIarÎ.ţ" 

copiii mai mari, Tatăl. rămas în ţară, scrie cu regularitate., trăind printr-un intens 
schimb de scrisori, fiecare eveniment din viata celor plecati, La rîndul său.dă relatii 
amănunţite Jiului asupra evenimentelor familiale, apoi,. din ce in ce mai desprins de 
ceea ce constituie convenienţa unei corespondente, îlIntormeeză mersul trebu- 
rilor la moşiile de la; Draqomiresti şi Călăreţi, aduclndu-l Ia proiectul unei 
fabrici. făcîndu-a numărătoarea roditori sau cerindu-i de varză de 
Bruxelles. Atunci cînd fiul SH În mode;r.!res de starea ţţirii 
rusească din 1853, ii explică  ... se că potrivit opticit sale de om 
al lui Vodă Ghica condiţiile din Tatăl era preocupat însă în toaLe scrlso- 
rile sal(, fără să amintească de fi învăţa, de nu 
mea cea scumpă", atunci CÎnd scrisorile Tl .înc:unoştlţnţau pr,ogre."el 
lui 1 cmi.rjşli. mbite Alexandre, cît mă intereseGf,"ă 
tura voastră şi cea mai mare IUlllţurnire viitoriroe il 
după cuviinţă ·şi cu purtări bune" - 1850, (p.19) şi apoi: "Omul făre 
ştiinţe nu se bucură de viata sa şi toată .viata simpte.omîhnire" 9121 mai 1851, 
(p. 102). Autoritar şi aparent rigid, ta.tăl lasă, .ahF1Ci cînd Îndrumă,rile nu·isîntres- 
pe date, întreaga responsabilitate /li optării pentru o cal(> sau alta matnei, pe ca!:e fiul 
este sfătuit săo respecte şi să o asculte. Atmosfera Parisului aiJii emigratiei. tutu- 
ror revolutionarilor români acolo, î10bliga pe Ioan Odobescu; cme a'Î0ptc!3e în 1348 1] 
al.itudine potrivnică revolutiei, Ia pruden\ă şi supraveghere.atentă "a fiului. Nesoc9- 
tindu-i-s.e indicatia de alua ca profesor unul din "ceÎ cu duhuri aşezate", tatjlI 
(ondamnă alegerea lui Ubicini, francez slujise adiv în revolutL3 lu 
1848, dar atunciCÎl1d Al. Odobescu şi Catinca Odobescu îi .cu 
încreclil1tarea că aceasta este .alegerea cea ITLdi bunăi .tatl nu fi 
dorinţa de a-şi creşte hul potrivi.t ideilor sale, şi de a--l feri ce 
se pare, antecedente în purtarea, lui :" ... mi s-a părut ciud<tt gă.sit in Paris 
profeso!işi aţi fost siliti.să luati pe unul dIn d.e il\; luat la nenorocirea 
După cum socotesc că singur acum o -pricepi, şi şi tu ai avut oareşÎ(:aJie 
exaltare, aŞ fi dorit să fIi depărtat nişte asemenea c.enu sînt potriviţj 
ldeile ulele, dupa eme eşti dator să pînă vei ajunge.in în ca.re 
nu mai pot fi răspuuzători, şi nu mai sint răspunzători nici Către J)umnez(;u, 
mei către oameni. Si de vreme Ce m<lma m.ă îucredinţf3!1ză aCE).st om cnmse' 
cade, vei Ufmaînvătăturile' tale la dinsul. . -- 7i19 (p, 8,4), 

lntr"o scrisoare imediat următoare, veşnic îngrijorat pe <:are 
creşterea copiilor săi lui vodă şi asuprq lumii "aşezate" din 
atent Să-l menl'1jeie susceptibi.litătile, stl ăduindu-se să mentină 
tiile sale şi ideile tînărului, să viziteze peprofesoHll ci,lre 'era COJllsid"rat 
il cultivării preceptelor indiCate : "bine este să-l vizitezi cîteOdată 
care, de vor fi po.trivite cu i.nteresurile tale le vei urm.a prin 1.rtieliegrere 



fiului de a-şi revedea 
conform ideilor ce cl.rcula,u 
f.lfată;de necesitatea îmbu- 

de "la: distantii, adi6i. 
Îufil11Nlrel1 uJlel şcoli. TaU!, 

care ar fi pro- 
indirect ideile 

comtmieă rp,prv;,l "pentru 
sdtenilor, căci acum 

deocamdată" şi mai jos: 
folositoa,re, atît săteniIor, 

(p. 109). • 
şi prin tatăl său legătura, cu 
"Junimea română" 

sr DOCUMENTE 

în vreme nu-ti poate aduce vătărnes e. ci poate folos" 

mişcarea 
cărţi 

romdIleşti ce 
t01lÎD Ş1. ie.a şi, c.tmpărat, al nr:" !lo), Grlja cum·· 

Ir'!'llI]';l J1.lni 1851 scrie; trimis cărţi Il ele aiscf.liva cărt,i romfinej)ti scrie-mi iti voi trimite", 
Odobescu îşi forma acum o bibhotecă a cărei o CUIloaşt(,Ill din 

catalogul amintit şi cheltuia desigur mult mai mult decit i S0 tatălui că ,ar fi 
normaL De. ziu<!1 numelui, Ioan ·OdoQescu îi trimite bani menţionînd: "Îl vei cheltui 
după' plăcerei; ta fi!l pentru de cdrţi căci nişţe asemenea cheltuidi 
sa vor .face do .. " (1'. j(8). şi stiipîn situatia finanCIară. latci] 11 
admonestel.'U:ă de ori, de dat,,!" aceasta fdrd lDulţumi,re întHvi:bmtă in 

directa il tatălui care ar fi putut opri în oarecare 
desfăşurată în cercul tinerilor români, 'ii 

al ill<ll vîrstnici aflati la Paris, -Odobescu de 
revolutionarilor ';ii dt> acestora, Inr îurit de 

Ubidlli, in aceasiâ' sensul ca pa cttăti tntelectu«le 
,i de Toate lucrările sale din unui tînăr pînă l.a 20 
de ani permanent unei fata contemporanilor !;ii 
o ur masilcr, Tatăl va intuitiv", dCl'" şi unor reLati:;rl, tonul autoritnr ŞI 
neconcesiv nu aibi cu nimeriee din de care ti-am vorbit la 

la din Bucnresti, cauţi el€' in\'i:iidtnff.l ta, ':'il nu 10 amesteci In Iucruri şj 
curse atingătoare de polit!că' 6!W murfie 13-51 (p. 

O scrtsoaro lui C. A Rosetti către Al, 
cunoscuts; demonstr eezf cu suficientă Încrederei! acordată tinerilor 

româna", Sprijinul lor este foarte necesar pentru il pătrunde in 
difuZ2i milierLa,lp vor filce munci de răspundere pe care rr-vclutionaru 

HlllgTanii .nu le ŞI care binointcles sint desemneti nu simpli simpa- 
oamem pdrticipa:nli acţiuni :similare. Impar- 

ilctilmillo,r, riscul comportat prosupnneeu o ClI atît mai hazar- 
afirmaţia unui Scarlat Sttuţeanu în citato. unde este 
nu :numai lui li L Odobescu de la 

şi Hl,itivarea Silll măcar act!.vitiitii la revista 
".IUJ:111lIei,rom8nă" : h!j Al, Odobescu Se datora mai deqrabil 

cii era Î roman şi se afld la decît ternperernen- 
sau convingerii sale" (p. 19), " 
Un la nrtrna vedere llein"emnat, dor arătînd ca mtr-nsttatce particÎp.iirll 

Odobescu echivala cu obligaţiilor faă d, mama ,sa, ni-) ofpril aCeed5J 
;,criSOdre a lui C. A, scuză P? . dOamna Odooi"sCU 
dRe un ton merită : "Cirw o pune ",li <ii< 
pe 



NOTE $l··OOCUMENfE 

de mai sus, ci drastic şi neinduplecat. 
care a nrovocat atîtea neplăceri lui 

;,c<1!lelalurilor, o incă de pe Ioan 
dar ferme, deşi 

părmtească, va 
cum vom vedea de 

impotrtvaertitudinii ce 
Spiritul lUi 

copiilor În iunie 185:i 
sora. sa, silească mai 

cunoasto muzica un asemenea tale'J11 
putin cu cinci de galbeni (sau asta c vorbă)", 
şită în vara lui 18S:i la exemenuă de bacalaureat, la stiirşItlll 
tatăl se arata multumireu, subliniind 

prlntipul socotesc că orice 
sigure fără învăţătura (precum 

toate celelalte sint în lume, 
siqur", (p,133···B4), De cînd Iiul 

cu Sfi'ltul lui Ghica' Vodăvcultrvat la 
il îndrumă cariera AL 
rează cu precizie spre. cu totul 
de iar cursurile frecventate 

date despre această 
.adrnirustretivn, După. o escapadă 

explicatii Odobescu pleacă 
probabil grija 

un număr mnre 
unui sedenterism 

tară în 
tonul 

dar de 
de noutăţile 

mamei că s-a 
la Bucureşti, îşi 

că nu-i de loc pree devreme 
şi să încep o viaţă serioasă 

aceste gînduri împtedică 



la Pari:o;; unde 'e.te hotărît 
o viata I:i'xemplnră, imploră 

uite trecutul. După un în octombrie 
izbitor -este dintre solemmtetea 
scrisoare şi inqropere în situa- 
iar tatăl 11 din. urmă, asigurindu-I, 

,altcirie,vel. spune 
Ioan Odoboscu 
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lumii, Alexandru îşi reia viata, 
dragul convorbirilor cu cei lntîJuiţiacolo, 
Contin uă cu requ laritate memei. 

pji.cti,seaHi (p. In aşteptarea slujbei, pe care 
să-si continure munca, desi se plînge că a: 

:itr\l;ad;iC<1:c,u'ne de cea mai prOâJ'itil 

se primeşte {Işa de 
că i se oter ă prilejul de a 

oare "C:IH:UlEl în JUf", comunictnd 

libertatea de a judec,) 
'an! ·inzlinie de unire. Ironic fată 

prop·une Un în Romanati, notează 
; "De jlici de imbecilitate, 

pentru a pute;{l 13/1 sept 1856, (p. 247-- 
284). Dmnuitatea dt)vm din ce in ce m,n 
evidente. G.uvemul nu era dBc:îtun Alex. D. Ghka 

"Ulf bătrîn mmf)lit", iar ministrul Consţ. Al. Ghica !lIunit "Josnicul Quasllnodo de 
Suţache", (p. Fierberea politică, toate ideile înaintate converg spre unire şi un 
print pentru Il curma intJ:}qUe reacţionarilor din interior, Citeva notaţii fugare 

intr-un la ••. , ... ,_. 
mama sa, vesnica ,cont'i:dc'ut'ă, 
fără diplomă, se 
promisiunilor făcute 
ţii penibile. 
că in curînd va inevitabilă. 

La Bucureşti, hotărit să 
Împiirlitii Jntre vizitD, spectacole 
aşteptarea postului .sau a 
Găsise ,,;fetele tuturor strălucind 
o va primi abia în 
ajuns "un adevărat 
(p, 221), La teatru, 
suportabili:' (p. 1(2), sala i 
[p. 188). Aceste Impresii o "comedie pentru 
foruuuesc", al .vcrbească. Nu Qupă mult 
t1mp, cu "Comedia am întrerupt.o 
puţin; două cucoane Chlrite ; 
sala era CI teatru de bulevard, 
însă actorilor abia dacă ereu. demne de panorameh- 
unui si'i fluei o comedie di' monwuri? părea rece 
iiindcă nn-i C81rÎCafuri'i. Mi-ar place mai degrabă .să lltcrezpenlru revista lui .Alec-; 
sandri: Dar cum să faci asta cînd n-ai la îndemînă măCi1!r o singură carte ?" - 10 
decemhrie/2B noiembrie 1855, [p, 207). De altfel. aşa cum atrăsese tatălui sau atenţia' 
în 1852 asupra lucrări! Fecioara din Orleans,: pe care tatăl o lăuda multumindu-r "pen,r 
tru toate lucrările şi trudele,. " (p. '113), AL Odobescu îi indică acum mamei nume- 
rele din "Românii'll literară" unde apăruse' studiul Saiua latină. 

Tînăeul Odobeseu scrie d<l5pre unele adunări S:ăplămlnal'e' 'aşa cum erau 
sedmţclo "Juniruli române" la Pari,' pot Ii pentru' munca ; "Acum ma 
voi apuca să mai .lucrez cu ilît mult că se forrnezp adunări care o dată 
pe săptămînă vom ştiînl,e vor ci:ti memoaruri. Cei 
ce incep ,aceasta Ferikidis, Iotgu Ghica şi 
:nlţiL CUjicest . 1 ian./20 ,df)C. 
185.5, (p. 209). care intenţipua să.! 
lină în Juna despre prpiectul 
editării unei Cretianu cu rrJine, 

de 'f'df'm dacii d 1tiî 
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(p. 
inrudosr: cu critica făcută de 

noi! publicat mai tirziu în "Revista 
moşia de la de către un 

de înalte umanitare, 
de arendas pentru ,1 scoate cît 
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avind 
de !iI ne 

celor două principate 
f)fJtri','ujic acestei 

a 
este 

; un ordin 
venesc Steaua Dum'trii in care 
cu această tristă. politică, .. " 

Tot în scrisori. sînt citev Cl 
Nicolae Filimon romanul său, Ciocott 
i omână'' a lui Odobescu. Exploatarea ţăranilor 

fără scrupule îl mîhneşte ediuc pe 
pe larg, cu rrevoltă, tertipurile utilizate 

mult de la sărmani! oameni, 
DpT pe Iînqă aceste nemultumm iqeneralc, vieta lui era bîntuită de supărări care 

il hărţuiau necontenit. În încercarea de a,.şj afla un echilibru, tînărul .Odebescu se 
loveşte de neinţeleqerea din ce in ce mai vaccentuată a tatălui: "Din nenorocire văd 
că ll1J mai jungem niciodată tata şi cu mine, să ne intelegem, încît C{;U mai mare 
dorinţă pe care o am acum este de a mă însura sau a mă. ca să pot fI la 
largul meu şi, mai mult! singurul meu stăpîn, .. Duc aici o jalnică; .ebie 
'ică întrezăresc cîteodată o nădejde că Iucrurile vor merge cîndva mai bine şi, deo- 
dală, mă trezesc mai prăbuşit de cît eram" (p. 239). Şi toate de la grija tatălui de e-st 
proteja averea şi banii, Într-atit încît nu-l lasă să tcleqratieze mamei de ziua ei! pen- 
tru că ar fi o "cheltuială de prisos" (p, 271), Cuprins de datorii, dlsperat şi neliniştit, 
AL Odohescu se autodefinestc cu o formulă care, din nefericire, i se poate aplica pe 
tot parcursul vieţii sale, aparent aşa de cumpătată : "Tot ce ştiu e că mi-e cu nepu- 
untă să pun puţină ordine în viaţa mea", (p. 251). G, Călinescu, În studiul citat, sub- 

etcest dezechilibru ce l-a urmărit pînă la moarte, şi, vorbind o perioadă 
tîrzie, dar de fapt cu tot atîta valabilitate şi pentru aceasta, caracterizează 

"el pe un Ceser Btrotteau încoltlt de creditor! ŞI sintetizează substanţa acestei trăsă- 
turi il omului astfel: "In fond, Odobescu este un inocent savant. de familie bună, 
care nu-şi poate administra nişte venituri de impiegat. făcînd datorii pe care de altfel, 
om bine născut, le onorează" [p. 351). 

Toată dr.agoste'i'll, toată duioşta sa se revarsă din mijlocul acestui zbucium sufle- 
tesc asupra celorplecate pentru aşa. timp îndelungat la Paris, în special, asupra mamei: 
"Dacă ti-aş scrie de cîte ori mă .gîndesc 1"1 tine, te-·ai trezi inundatii de scris\'lule mele: 
(f3-1 drept, lucruri m-au impresionat atit de supărător ca renunţarea la de a 
petrece iarna la Bucureşti; 'am fost, pentru primei oară. gelos pe fratii şi surorile 
mele, care te ţin departe de mine. 

"Ştii tu, dragă mamă. că e prima dată în viaţa mea că am rămes 14 Juni fără să 
te văd şi te 'asigur că această depărtare mă tot mai mult ce trece, Adesea 
Imi de a nufi apreciat îndeajuns pe care t-ern alături de tine, 
si la din supărărilc pe care ţi le-am pricinuit vin de se în fiece ii noi 
reqrete", (12 noiembrie/St oct. 1856, (p. 259). Dorinţa de a fi cu mama, suro- 
nle şi fratele se regăseşte în toate scrisorile, imaginaţia lui planuri scdu- 
cătoare, Atunci cind sora sa este în căsătoriei eu Adolphe d'Avrll, îi serie 
cu încăpăţînarea copilului alintat dacă-ţi că voi veni 
in primăvara asta la Pans, te ; dar de vei fi căsătorită, 
il vei determina pe domnul tău vină la Bucureşti; vei plînge, şi va trebui 
să te aducă .La Bucureşti. De esemeni, trebuie neapărat ca mama să cel puţin vara 
viitoare; va fi puţin de cheltuit CăCI vom pute·a sta la. Călăreţi cea mai mare 
din timp; dar e absolut necesar: aşa cii băgaU-vă amîndoI în cap: trebuie să veniti 
aici pentmvara s. Bl" (p, 266), 

Viaţa acasta, mi.n.ată de su.părări, Îil împiedlcă de la lucru, remuşcările îl coplc 
şesc cîteodatll, deşi nu-şi pierde speranta. Acuzindu-sI' de neq]j:ienta unui răspuns 
către vechiul său profesor de la Sorbon1lj, EQ9er, .Al. Odobesc1J cu tristl'.'ţe l 
"Mi-e ruşine să-i lenea mea; lu.crez atît de p'ulin a,id, ocup tare puţm 

9 -- ca. <1 



nuu:at.1.t1 .. :d'e'i I.::llj ca cele ce vor 

fJI:l:l;!!::,:t Infiltratia p şt1illtifice şi artis- 
cunoaşterea unei cu succesele 

disparate a unor mai concrete şi 
omeneşti, vagI, In reconstltuirea şi Ci orizontului 

complexe şi contradictorii il luJ Odobescu, 


