CEVA DESPRE VIAŢA LUI DANIILSCAVINSCHI ŞI O IPOTEZĂ
ASUPRA DATEI MORŢII r.tn
DE
GABRIELA
DRĂG()!
DaniilScavlnschi
a rămasInconştiinţa
posterităţii
maialesdatorităaceleievocări
insolite
dinScrisoarea
JV(Unpoetnecunoscut),
undeCostache
Negruzzi
schiţcazăportrctuf
unuiipochlmen
ipohondru".
Alăturis-aaşezatefigiaeminesclană
.dinEpigonii,
"Daniilcel.trist şi mic",trasă
desigurdinlecturascrieriilui Negruzzi,
dar.şi dincunoaşterea
versurilor
lui DaniilScavinschi
rcproduse
.•în Lepturariul
... lui AronPumnul'',
Conturind
chipullui Scavinschi,
Negruzzi
a simţitnecesarsă dea,ca şiInalte prilejuri,
citevaInformaţii
referitoare
la viaţapersonajului,
fixindastfel.o iInagine
careareInsăÎn primulrind culoare.Acestedate biograficesint dealtfelsingurele
preluatesau prelucratede
istorialiterară,celmaiadesea
fără să fiepusela Indolalăvdeşi,
seştie,în trtrnitertle
hlografice
(şiauLobiografice)
alememorialistului
sestrecoară
uneorio Impreclzte.deconecr
tantă.
Aşadar,dupăCostache
Negruzzi,
DanlilScavinschi
ar fi originardip.
Bucovina,ajuns
calfădespiţerpeUngăo rudăa sala Liov, indemnat
deun boiermoldovean,
la 1823tn trecere
prinLiov,.săvinăla Iaşi,unde,năpăstuitde soartă,trălcşte.tot.tnsărăcie.
şi Itpsurivnetlnut
Inseamăca poet,maialesIn.zileletulburialeveniriiIenlcertlor,
actual.pe lîngăciteun..boier,
căruiali tnchlnăodesaupe a căruiodraslăo 1nvaţănemţeşte,tusoţttdoarcu ipohondrla,
lui,
deundeadministrarea
spiţeriilor"la tot ceasul,mortdinpricinauneiIntnxlcaţitcu.mercurIa
numai32 de ani, nemtngtiat
de pierdereapreafalnicllorsalemustăţi.
Existăînsăşio altăseriedeinformat
ii care,chiarla o simplăcontruntarevfjîtră
Indezacordcu uneledatefurnizatedeNegruzzi.
Bunăoară,
1nanul1858numelelui Seavinseht
apare
Intr-uncontexteutotuldeosebit.
înlucrareaCtusiia
innăţăiurei
publice
În principatullV101dovt:i,
vorbinddesprerealizarea
intenţieisale»dea formao şcoalăinlimbaromână,unde.gluniboieri,
viitoricandidaţi
hotarnici,
ar învăţacunoştinţele
trebuitoare
pentrupurtareasarclnhdcarbitru
la cazurideîmpresurare".
Gheorghe
Asachimenţionează
întrecei31de .elevlical'e.,;cii
Intîiau
frecventat"
acestcurs,deschis
in 1814,şi peDanillScavinschi".
în 1870,IacobNegruzz]
publică
In"Convorbiri
literare"douăpoeziialelui Scavinschi,
dintr-unmanuscris
găsltprintrehirtiilelui
Costache
Negruzzr'.
Versurile
sintprefaţatedeo trecereInrevtstă
a sumarului
acestuimanuscris
şi deo prezentare
a vieţiipoetului,
făcutăstrinsdupăevocarea
luiCostache
Negruzzi.
Interesantă
Sedovedeşte
maicuseamăenumerarea
poeztllor
aflateInmanuscris,
deoarece
.ma]o
rttateatitlurilorconsemnează
ocaziaşi dataalcătuiriiversurtlor.
Desaici
, elementenoi,certe,ctştigate
pentrubiografia
luiDaniilScavinschi.
Astfel,ln1817
acestaîlins(lţea
laBraşovpe.agaGheorghe
1 COllstantinNegruzzi,
Opere,1, ediţiecritică,·Ctlun stu'diuiutroductiy,comc,qtarii
şi variantede LiviuLeonte,Bucureşti,
Mhlcrva,
1970,p. 221--.224.
2
Daniil
Seavinschi,
Călătoria
la
BOl'sec
şiDemocril
(tl'adllpeTC
din
RCHnard),
In AronPumnul,Lepiurariu
rumânesc
culesdenscriptorirumâni,
tomul
III,J.-Fr.
Vicna,
1862,p.
397-473.
.3 G.Asachi,.Cvestia
ÎllvăţătUl'ei
publice
Î11prirkipaI1l11\/[oldomi,
Iaşi,Tipografia
Imtifutull1iAlbinei,1858,p. 11.ListaluiAsaehiestereluati\,Întrealţii,deV.A. Urechia,în Istoria
şcoalelor
dela 1800-1864,
lOHmll,
Bucureşti,
Impl'i.m(,I'ia
StatuI;li,1892,
p.şi
dcCol1stantin
1.Andl'ccsCll,
învolumul
omagial
Dela i,cadcmia
II-1ihăileană
la LiceulNaJioJ1(lf,Iai,
Tipogmfia
Brawo,p. :12.
4 IacobNegruzzi,
Un.vechi
mamzscrip{,
In "Convorbiri
literare",IV,1370,Dt.3.
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Asachi
şiiiimproviza
acoloourare,in1818firitiseapevornlcul
MihailSlurza,in1822pedomnul
decurrndinstalat,[ăluindu-se
şi implortnd
InIehtlIui"poetieese
sprijinulmaiIcrlciţtlor
sorţii:
"Vechi
almeuşiplindemilădebunătăţităcătorj
ŞtnoualMoldovei
prinţipşidebunertvrutor<etc.
Momentele
semnalate
facparte,fărădubiu,dinbiografia
lui Scavinschi
şi sintanterioare
anului 182:1,
anoferitdeCostache
Negruzz!
eadatăa Intilnirii
calfeidespiţerdinLiovcuIioierul
moldovean
careîl chemasă vinăla Iaşi.Nuestedeloctnttmplător
că IacobNegruzzi,
In comentariul
săucît sepoatedeexplicit,evităreproducerea
acesteidateşi marchează
foarteclar
succesiunea
evenimentelor
: "... unboiermodovan
, descoperind
inttnărulScavinschi
dispoziţtunl
poeticeşiunspiritdeştept,l-aadusInMoldova.
In laşiînsătrăi Însărăcieşilipsă,căci,intervenindeteria,protectorul
săufugisepestePrut şi-Ilăsăproprieisaleurslte'".Pe de altă parte,
pleotndde
laprezenţa
lnt.Scavlnschi.tntrecjcvli
luiGheorghe
Asachi
lacursuldeinginerihotarnici
de
la ca
Iaşi,
Iorga
direct;
celdintii,darşi celdinurmă,rezervefaţă deanul
182a
anNicolae
al aducerii
luiformulează.
Scavinschi
In Moldova".
Avindconvingerea
că Inscrierea
lui Costache
Negruzzi
s-astrecuratcelpuţino greşeală,
acestan 1823,amretăcutdrumulpublicării
biografiei
lui Scavinschi
in periodice
şi în volume.
ChiarInprimavariantăa textului,tip41ritij.
in "AIă\lta
românească"
din18:38,
apareanulbănuit:.
"Pecîndel petreceazileleplămădind
cantarideşi pislndchlnchină,
la 1813[subl.n], un boier
molda\T
..."8.îrtcelclalte.'arian.te
antumeale scrierii(18:39,
40, 1857),se instalează
definitiv
unul182:3,eifrmnţirtutăQ.ltrior
şi de editoriilui Negruzzt".
par,uumaiacceptînd
a1ml181:3
a datăa veniriiluiScil.vinschHnlVIoldova,
aşacumeste
e6nsemrtat
Îrt"AIăuta
romăneascăv.vtucrurtle
ar
reintra
tn
ordinea
lor
firească,
fără
să mai
fie
complicate
inutil:'eleval luiAsachila cursuldeingineri
hotarnicideschis
în 1814la Iaşi,
rămas
In pry,ljma
profesorului,
căI.ăt9rind
împreună
cuacesta 1817,scriind,desigurla Iaşi,odeşi
urări In1818,in1822ş.a:.m.d.
.
In.cron?logia
dedusădil1ec.eaceybslaC!1C
Negruzz]
oferăca precizare
biografică,
istoria
Iltcrarăa reţin,l.ltsauil.
introdusşi alteinformaţii
caresearată fragile.Dupădatareascrierii
lui Negruzzi--"tnai
1838---,s-a conchiscă+Scavlnschi
ar fi muritcu citvatimpînainte,tot
In1838saumaidegrabăIn18:37.
Naşterea
poetuluia fostsituatăastfelcurentÎn1805-'-'1806
ori
celmultla începutul
veacului;
avlndu-se
1nvedere
cei32deanila careNegruzzi
afirmăcăar fi
murtt Scavinschi
'",
ÎnIlmiteleconvenlte.Hsurile
seivesc.€ihdesteconfitihtată
aceastăvîrstăcuvirstala carearfi
fostposibtleâmrrrrltc
evenimente
dinviaţapoetului,
citateşimaisus;Bunăoară,
dacăin1837-18:38
Seavinschî
avea:32deanf.iatunc+
In1813,CIndsoseala Iaşi"casă-şicautenorocul",
Imboldit
de
promisiunea
unui
adevărat
"Eldorado,
părăsind
spileria
unde
plămădea
sau
pisa
doctorii
pentrualţiisaupentruel (eăoiîncăde acum-'-moispuneC. Negruzzi
- cîştigase"mania
sa
ceavatămătoare"),axfi
avutdoar7 5au8ani; in1814jiuscris.la
cursulde.învăţăturiînalte<>1
lui.,-I,sachi,
ar fi.avnt8SatI9 anill.;1n1.817,
la 11san12.ani,l-arfi însoţitpeAsachitntro călă5 Ibidem.
6 r!jidell1.
7
lslohaJitcrattzrii
rOmâneşti
111
veaeal
al XIX-lea,
I, Bucureşti,Minerva,
1907,p. Nicolae
48.TotIorga,
aicieste
avansah'iideea
uneiposibile
Intîlniri
a lui Scavinschi
cu Gheorghe
Asachi,la Liov,inaintede 182l.
.6Costache
Negi'uzzi,
DarliilSccwiftsi;hi,
tn "Alăutaromânească"
nr. 4. 15august18:38,
1:>,34.
9 Vezi"Curier
de ambesee, II, 1889,nr, 3,I>.39;"Foaiepentruminte,inimăşilite.ratură",
1840,
n!".l:3,p.
101;Democrit,
cinciKogălniceanu,
actede Regnard,
tradusădeDaniil
Scavinschi,
tipărită
cn cheltuiala
dd, C.com.edieîn
Negruzzişi·l\L·
Iaşi,Cantora
Foaiei
Săteşti,1840,p. V; C. Negruzzi,
Păcatele
tinereţe/oI',
Iaşi, Tipografia
AdolfBermann,1857,
IJ·258.)nediţiadin1974,LiviuLeQIţte,.
semnalează
varianta181.1,
adnotlnd:"[greşeală
de tipar?]"(p. 467).
lOG.. Călinscu, Istoria liliraturii românede la (il'igîn! până 1n piuent,
nUCUl·Şti,
. Fundaţiaregală penh:u literatură şi artă, 1941, p. 157; Paul Cornea, D. Păcurariu,Cursde istorialiteraturiiromânemoderne,Bucureşti,Editura didactică şi pedagogică,
1962,.P.,.425; Istoria litera/miiromâne,II, Bucureşti, Editura
Acaelemiei,
1968,.p.
79 ; A!.Piru,Istoriatiteralurii
române,
editiaa doua,II, Bucureşti,
Editura
did,actjcăşipedagogică,
1970,p. :301-:l02.O neincredere
maiaccentuatăin privinţaanilor
1806 18:38cali!11ileale
vicţii)uiScavinschi,
precumşÎÎn
ceeace priveştevîrstapoetului
manifeslilŞerbanCioculescu
("Dal1iil
ce/tristşi mic",în "România
literară",IX, 1976,nI'.29),
11.P()trup.Silchi,
depildă,f.l'atele
şi unuldinceimaitinerieleviai lui Gheorghe
Asachi,
estenăscutla 28iunie1799.Că Scavinschi
va fi fost adusin Moldova
ca să studiezeestecu
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toriola Braşovşi ar fi scrisemfaLic
Inl.itluluuei luări "8flindu-mi:i
acolocud-luiagaGheorghlc
Asachi"ş.a.m.d.,ceeace, pe rînd,nu paredelocconvingător,
ba chiarimposibil.
Estefiresc
să presupunem
că vîrstalui Scavinschi
trebuiesă fi fostalta!".
De astă dată,textullui Costache
Negruzzi
trădeazăvjzihil o anumeintenţie,aceeaa
crelonărn
unuiportretromantic,
cuun personaj
fantast,bizar,dornicdeviaţăşi implinire,
dar
urmăritdenenoroc
şi mortatit detînăr,la abia32deaniv.În18:37
-1838,()moartela peste40
de ani,fie şi a unuipoet,n-arfi spusnimănuinimic."Eroarea"
lui Negruzz!
esteo "eroare
romantică".
Aşaseexplici'!
poateşi modificarea
anuluiveniriilui Scavinschi
în Moldova,
pentru
căparea fi o modificare
şi maipuţino greşeală
detipar,neobservată
in ediţiisuccesive.
Optind
pentru-anul1823,Negruzzi
Incercase
să "c"recteze"
o "eroare;carese insinuaseiniţial,.accl
an 1813,careIărgealimitele
vieţiipoetului,strictndcontururile
uncihiografij.
scurte.dramatice.
Deaceea,circurnspecţia
lui G.Călinescu
rămînepe deplinIndreptăţ.ită
: "Cee fabricat
de C.Negruzzi
InviaţaluiDaniilScavinschl
şi ce e adevăratnu sepoateîncăşti. Fapt sigur
estecă şi eroulşi biograful
au asupravieţiio viziuneromantică
şi)nţelegpe poetca peo fiinţă
singularăapăsată.de fatalitatc"13.
Textullui Negruzzi
trebuiadesigurtratat mai mullca,o
scriere
literarăpusăsubsemnul
gustului
romantic
şifructiJieat
maiprudentcasursădeinformaţii
care,oricum,ar fi trebuitverificatăcu celelalteizvoareexistente,şi aşa destulelepuţine.
Încercînd
să găsimun punctde sprijinmaifermpentrubiografia
acestuiom.IntratIn
legendă,amfăcutcitevainvestigaţii
la ArhiveleStatuluidin Iaşi,oraşin careScavinschi
îşi
va fi trecuto bunăparteavieţii,plnăInclipeledinurmă.Dar,deocamdată,
rezultatele
nu sint
delocIncuraj
atoare.
Acest"original
defrunte",cum11defineşte
tot Negruzzi,
spiţerfărăspiţertec
apllcfndu-ş!
ştiinţa mai ales asupraminusculei
salevpersoane
, cursantal şcoliilui Asachidarneispitit
de drumurile
ingineriei
hotarnice,
dascălparticulardin.ctndîn cind,nu paresă fi avutnevoie
In vreunfel de instituţiiletimpuluişi .niciacestea-săse fi interesatde soartalui. N-afost
unomaşezatşi cuatit maipuţinunslujbaşcuranguricnuaveaceşieu CÎncsălmpartăcev.a,
pentrucă altfels-arfi păstratoarecaredovezidespreexistenţaS8.
..socială,
Singuruleveniment
pe care,indiferentde orice,acteleerau datoaresă-Iconsemneze
eramoartealui,tnttrnplată,
dacăscrierea
luiNegruzzi
orientează
binemăcaraleisimţulinterpretărilorîstortco-Iitcrarc,
ln 18:)7-183814•
Indiciulcarepoaterestrtngeperioadamenţionatăse află Intr-orază undeNegruzzi
fixeazămomentul
viziteiultimela DaniilScavlnschl
: "Abiade trei zilemă Inturnasem
din
Rusia,undezăbăvisem
citevaluni,cindam primitUllravaş...15. Or,perioadaIanuarfc-rnat
1838(rinduriledespreScavinschi
fiinddatateIn mai 1838)Negruzzi
() petŢecei:I
partela
.,fi
"
am maiprobabil
cucitUniversitatea
dinLwowa fostînchisăînperioada
1805-'1817
(el.Ştefan
Blrsănescu,
Glicorqlie
A.sacM
şi studiilesalela Unioersitatra
dinLmoui,
in "Iaşulliterar",1957,
nr.
7).Totodată,
estelegături
toarteposthll
cacuLeon
Asachi,
fostcontribuit
capelanşicu
l'reot
la sitalul
dinlul
Lwow,
menţinlnd
pInătirziu
strlnse
acest
oraş,săn
ccvala
aducerea
Sea'vinschi
la şcoalape careGheorghe
Asachio 1ntemeia
la Iaşi.
12
Trebuie
remarcat
că favorizat
vIrstadede
32invocarea
de aninu.eieste
InlMO
M.Kogălniceanu,
intr-un
context
care
ar fi fost
(D.citată
A.Drmidoff
inde
l'vfoldaoia,
tn "Dacia
literară, 18,10,
p. 419),nicideAronPumnul,de IacobNegruzzi
saude NicolaeIorga.
13G.Călinescu,
op. cit" p. 156.
14Pentrucă, iaUt,într-oscrisoare
adresată
protectorului
său,AlecuStul'za,
datată2 mai
18:11,
».la via .Smocu
Coeuiu",
Scavinschi
îşi exprim!'1
dorlnţacea
dinurmă:Alecu
Sturzasăia
de la VasileFabianpachetulpecetluitîn caresînt traducerile
Bnl.lus,
Democril
si Aloar/ealui
Socral.preeumşi alteversurişi săurmezecu.ele"după.ghlsuirea
dintei"aflatăîn'acelaşi
pachet
(Arhivele
StatuluiBucureşti,
Documenle11loliioue[jC"U,
pachetII,actnI'.45),SăIi murit'Seavin
schiîn 1831sauepistolasă fieo fonn:la ipollOndriei
sale?Ultimalui scrie.te
esledin1828
..Şă
Ii preluatNegruzzi
pachetuldela Fabian(mortîn :t836)şi să fi incercato remcmorarctlrzie
?
Şi totuşi,VasilePopescuScriballtrece,intrediversepoezii
copiatela Iaşiîn 18;35-.1837,
şi
f))alMa d. DaniilScalJf:llschi
(Biblioteca
AcadcmieiH.S.
HomâllÎa,
m5.rom.60;26,
f. :18-:39),
ceeace înseamnă
că poetultrăia,deoarece
altfelScrib
an ar fi găsitun cuvîntpqtrivitpentrua
marcatrecereadintreviia lui ScavinsChi,
cumprocedează
in alte situaţii.Şi M.KogiHniceallll
(op.cit.)îl el1umeriî
peScavinschi
între"ulartirii"
literaturiiromâne.
d,WăIonicăTăutu(mort
în 1830),VasileCîrlova(mortîn 18in)şi Al.Hrisoverghi
(mortla 9 mflrtie·18:17).
15Constantin
Negruzzi,
OpCi'f,
cd. cit., p. 223.

BDD-A1450 © 1977-1978 Editura Academiei
Provided by Diacronia.ro for IP 44.207.124.84 (2023-01-09 23:53:45 UTC)

138

G.DRĂGOI

4

Iaşi,in parteInexilla moşiasa dela Trifeşti,undefuseseizolatdator-ită
violentei
diatribedin
articolulVandalism16•
Moartea
luiScavinschi
s-arsitnadeciInanulanterior,18,17.
Tonulevocării
luiNegruzzi,
detaşat,poatepreadetaşat,uşorironic,trimite,deasemenea,
la o intimplare
mai
[ndcpărt.ată
in timp.
Pentru
scriitorul
Negruzzi,
anul
esteun
anales
deosebit
de Iecund..
cindnudenumai
scrie,dar
şi publică
mult,
avindrelnţ.li
de1837
colaborare
mai
cu 1.Heliade-Rădulescu,
unde
o corespondenţă
sustinutăfn
primapartea anului,purtată,Iărătndoială,
IntreIaşişiBucurcşt
l-?
în mai1837,NegruzzLdata
prozadespreo călătoriede la Iaşila PiatraNeamţ(Prtmblareş,
iar
laaceastă
20iulie1837
dataNegruzzi
biografia
lui
Hrtsoverghi
poet
mort
la9martie
ladocumente
Iaşi. Faptul
cătn
perioadă
eraAl.
cusiguranţă
in ,Iaşi
este
dovedit
şi de18:17,
citeva
din
mai şi iunie,reterltoarela o neinţelegereasupra
uneivlnzăripe moşia Şărăuţ.i,aflată
dincolode Prut, pricinăin carecăminarul
dădealămuririprinintermediul
judecătoriei
ţinutuluiIaşjl8.
în sflrşit,InoclomlJrie
1837,inplină"campanie
electorală",
Negruzzi,
desemnat
deputat
altlnutulutIaşiIa 11)octombrie,
trebuiasă fieIn Iaşl!•. Dealtfel,
In20octombrie
18e\7,
adresa
comisiei
decenzurădinMoldova
o jalbăprivitoare
la douăcoletecucărţitrimisedela Bucureşti
şi retinutelaFocşani,
cererecarepr-imeşte
chiara douazi o rezoluţiedinparteacomisiei
ce-şi
aveasedinlIaIaşi,pentruca pricinasă fiedezbătutăapoişi Innoiembrie2o•
În decembrie
era
prezentla primaşedinţăa Ohişnuttci
obşteştiadunăria Moldovei
(21decembrie)
şi rămtne
Intredeputatiptnăla 19ianuarie183821,
intretimpfiindluatăhotărtreaextlăriisalela moşie,
pentruarticolulVandalism.
Cum-b
iografi]
lui Costache
Negruzzi
afirmăcă In 1836-1837scriitorul
a stat uu timp
rnaiIndelungat-peste
Prut22,
o călătorietrebuiesă fi foslfăcutăIn varalui 1837,poateşi tn
legăturăcu tneurcăturlle
moşieiŞărăuţt.Se va fi Intorstoamna,la sttrşttutlui octombrie
fiind
In Iaşi.
Dacăacceptărn,
aceasta
ca sigură,
indicaţia
lui Negruzzi
("Abia
detreisigur
zilemă
lnturnasem
dinRusia..de"),data
atunci
moartea
lui Scavinschi
trebuie
să se fi produs
In cctombrle-noiemlirleu
Sâv.
În inventarul
destarecivilăal oraşuluiIaşi,la decese,
nuesteInsăInregistrat
numelelui
Scavinscht
niciInperioadamenţionată,
niclaltctndva,
la nicio confesiune.
Ne-areţinuttotuşi
atenţiao Insemnare
dinsuplimentul
delafinele
volumului
:nov.,
subnumărul
1889,la bisericaSf.Necolal.Gospod,
estetrecut
"Daniil,Burlacul,
m.
In 1837,
8, 42ani'·23.
în favoareaipoteze!
identiflcărit
acestuiDaniilBurlacul
eu DanillScavinsch
i, pc careo
enunţămcuoarecare
prudentă,nupotfi avansate
preamulteargumente
caresărămlnăvalabile
in lipsaargumentului
cel maiprobant,numelede familie.Cutoateacestea,tocmaiprintr-o
astfeldeomisiune
ipotezapoatectştiga.Alăturidepersoane
cu o identitatedeplină,
lnregistrate
cunumeşi apoicu prenume,
foartefrecventaparaiciînregistrări
undeesteindicatnumaiprenumeleşi apoifie.stareacivilă,fiemeseria(văduva,holtei, monahla,
oflţăriu,teslar,şlicariu
etc.).Estecit se poatedeprobabilca despreDaniflScavinschl,
omfărăstareşi fărămeserie,
trăinddeazipe miine,"suferind
defoame,neavindcuce-şimulţăml
nevoilezilnice"2\!,
stingher,
stinsdeo moarteciudată,nefireascăşi POsesor
al unuinumecuo rezonanţă
străină,carenu
dădeacertitudinea
religiei,să nu se fi putul comunica
în momentul
ultimdecitceeace se
obişnuiaIn cazuloamenilor
necunoscuti,
fărăvazăsaufărănume,ori morţitn Imprejurări
deosebite.
OmoartecaaceastaesteUnfinal mai logicpentru viaţa de om sărmana lui
DaniilScaviIlschi.
t Al.Piru,C.Ncgruzzi,
Bucureşti,
Edituratineretului,
1966,p. 14.
17E. Lovinescu,
COstacile
Negrrzzzl,
ediţiaa III·a, Bu.cureşti,
Casaşcoalelor,194O,
p. 58-65.
18'\rhiveleStatuluiIaşi,Doe.,p, 520[25,P. 765[11,
P. 7fi5[12.
1 Analdeparlamentare
ale Romdniei,
torn VIII,Bucureşti,
Imprimeria
Statullli,1897,
p.516--517.
20Documente,
ediţie, noteşi glosarde Gh.Ungurcanu,
D. Ivănescu,
VirginiaIsac,
Bucureşli,Minerva,197:3,p. 152-153.
21Analeleparlamentare
..., p. 481.
22E. Lovinescu,
op.ciU,p. 2G.
23Arllivele
StatnluiIaşi,lnventarslare
eipi/li.n,for!i.
Oraşlaşi. 1809-1865.în condica
bisericiiSi. NecolâiGcispod,
prinnu se ştie ce soartă,lipsescpaginilepentruacestan, incit
numaiinventarulrămânedocumentul-mărturie.
2 M.KogiUniceanll,
ap.cii.,loc.cit.
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În rest,cei 42de ani ai lui DaniilBurlacul
sîntaniipe caretrebuiesă-ifi avutDanlil
Scavlnschl,
pentrucă,am văzut,i2 de ani,cumafirmăNegruzzi,
nu puteasă aibă In 18:37.
Deasemenea,
începutul
luniinoiembrie
corespunde
perfectperioadei
imediaturmătoare
venirii
lui Negruzzide pestePrut.
Rămîneca alteposibile
mărturii,maiprecise,maigeneroase,
să spunămaimultşi poate
altcevadespreScavinschi.
Înabsenţadocumentelor,
biografia
adevăratăa lui DanlirScavtnsehl
nu esteIncăscrisă=,

* în timpcearticolulnostruseaflasubtipar,amgăsitlaArhivele
StatuluidinBucureşti
un act redactat.
in limbalatină,emis la laşi,la 1 septembrie
1814,princaredoctorulEust.athius Hulluşi Jarmacistu
I Eisenbartlry
confirmă
că t.tnărulDanielSkavlnskt,
în vîrstăde18ani,
dupăterminarea
a patruanideucenicie,
poatepracticade unulsingurfarmacia(Arhivele
StatuluiBucuresti,
Documente
moldoncn-stt,
pachetII,actnr.:;,2),
Estounprimdocument
careatestă vîrstalui Scavinschl
într-unanumitmoment,confirmînd
şi ipotezanoastrăinaceastăprivinţă.Daciiamfi pututplecadeaici,demonstratia
ar fi fostmultsimplificată.
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