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Nu s-ar putea spune efi V. A Urechia este un uitat. Pînă la noi a ajuns
însă doar un chip al lui. In conştiinţanoastră, prestigiu),talentul celor care,
începîndcu B. P, Hasdeuşi T. Maiorescu,I-au văzut şi lau fixat într-un anume
fel, autoritateacelor de după ei, care. s-au referit îndeosebila stilul desăvîrşit
al polemiciimaioroscienc,consfinţindastfel reuşita acelui portret.al lui V. A.
Urechia,au făcut ca ideea unei alte Imagiul:i parii imposibilăsau, cel mult,
neesentială de prisos. E. Lovinescuafirma că generaţialui, "a treia, ieşită
din brazda lui Maiorescuşi formată de spiritul lui critic, n-a gustat nimic eu
mai multă dosfâtare decît cele două mici studii de patologieliterară"1, adică
Beţia de cuvinte şi Rrlspuns'urHc
"Revisteicontimporane"ale lui T. Maiorescu,
unde victimăeste, în primulrînd, 1l. A. Urechia.G.·.Călinescuobserva.că pe V.A
Urechia Maiorescu"îl ghilotineazăcu voluptate",admira, cu. cruzimes-ar zice.
"cxeclltiamagistrală",aminteai diatrrbeleîmpotrivalui Urechiaaflate .in manuscriselelui Eminescu,considerîndcădoar datoritălor "omul cuşapte nume"a avut
şansasă fiescos din umbră2. Operspectivăasemănătoareseîntîlneşte :şi în unele
lucrări mai recente, unde V. A. Urechiaajunge doar ca u"i1nume, Ca Un persoriaj care a prilejuit Iui Maiorescuo performanţă în aha . punerii în scenă.
Orice'intoarcerespre figura cărturaruluise găseştemedi;;ltă.de acest mod de a-l
privi. Incercarea de a-l. restitui cu meritele lui istorici..cultur-iişi literaturii
româneşti,. aşa cum a .făcut,o.de curînd mai cu seamă AIEX'3ndru
George3, s-a
lovit ele neînţelegere,de neîncredere.ContemporaniiIUţ V. A. Urechia,cei care,
fapt, il atacaseră,nu fuseseră atît de îridîrjlţi. Cunoşteauomul, erau martorii activităţii lui şi, cu riscul inconsecvenţei,şi-au schimbat într-o măsură
atitudinea,lucru pe care posterltzutea
nu l-a luat în seamăori.nu a rnai Tnteresat-o
să-I ia In seamă. După 1885,V. A. Urechia participă la şedinţele ".Junimii"şi
colaboreazăla "ConvorbirLliLerare".
1. L. Caragialeîi recunosteaÎntr-un tîrziu
talentul,vorbea despre "erudiţia şi ada", "farmecul" povestirilorIui+, Cel mai
incomodadversaral lui Urechia,B. P. Hasdeu,care îl încondeiaseîncă.din 1863
în nuvelaDuduCilMamUOil
şi îl hărţuisetot timpul,decretindsarcstic "Nihilsine
Urechii;",rostea la trecerea acestuiadintre vii () judecata exactă: .,Pornireaflrcască a lui Urechiănu era spre cugetare,ci spre acţiune;cwţiune,iarâşi vacţlune,
1 E. Lovinescu,Titu Maiore.Scu,
I,Bucureşti, Fundatia regală pentru literatură şi artă, 1940,p.336.
2 (}. Câlinescu,Omul cu şapte nUTllC,
"Contemporanul",
1964,nr, 14.
3 AlexandruGeorge,Un memorialistuitat, ."Convorbiriliterare". 1972,n:r.8
(articol.reluat în volumul La sjirşitul. lecturii, Bucureşti,Cartea românească,
19J':l,p.'15-·-50);V. A. Urei:hia$iadevămtete răS]J1U1suri
ale "Reviste!contimTJorane'"
"Ron1ihialiterară",VIII, 1975,nI'. 40.
4r. L. ca:ta(îiale,Op!3re,IV, Bucureti, Fllndaţia regală pentru literatură şi
artă, 1938,p. 9::i-9B.
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iarăşi acţiune,neîntreruptăacţiune,o f'ortăgiganticăde acţiunepe aceeaşiîntinsă
sferă a naţionalităţiiromâneîn toate raporturileei"'.
V. A. Urechia a lăsat, într-adevăr,o lecţie a entuziasmuluişi a acţiunii.
Prin preocupărilede căpetenie istoric, el r-ămîneunul din cei mai energiei
animatortşi organizatoriai vieţii culturale din epocă. Numelelui se leagă de
iniţiereaşi întemeiereaa numeroasesocictătişi instituţii,precumşi de Îndrumarea
şi organizareaînvăţămîntului.Incă din 11358
fusese numit profesorde istorie şi
literatură clasică si româniila FacultateaLilozoficădin lasi, iar în 1864devine
profesorla catedra de istorie sl literatură română Il Universităţiidin Bucureşti.
Este, în cîteva rînduri, director şi ministru al Cultelor şi InstrucţiuniiPublice.
După ce în 1860întemeiazăla Iaşi societateaşi revista .Ateneulromân",in 18()5,
la Bucureşti,este printre fondatoriiAteneuluiRomân,instituţie al cărei vicepreşedinte şi preşedinteva fi, numărîndu-se,totodată, printre conferenţiaritei cei
mai zeloşi.Contribuieîn 1866la înfiinţareaSocietăţiiLiterare Române(Academia
Română),este vicepreşedinteşi preşedinteal secţiei istorice,preşedinteal secţiei
literare.Prin revista academicăagită chestiunilegate de depistarea,conservarea
şi valorificareadocumentelorşi pieselor care priveau lstorta naţională,din ţarii
şi din străinătate,aici comunicăneobositrezultatelecercetăr-ilorsale de istorie
şi arheologie.Tine lecţii la Societateapentru învăţăturapoporuluiromân, este
preşedinteal Societăţiimaccdo-romăne
şi directoral ",Albumului
macedo-român",
întemeietorşi sprijinitor al mai multor şcoli in Macedoniaşi Istria, preşedinte
al Ligii pentru unitatea culturală a tuturor românilor. Deputat şi senator de
CovurIui,Urcchia înfiinţeazăîn tinut şcoli şi asezărninteculturale, doncază,în
1890,liceuluidin Galaţi bibliotecaşi colecţiasa de documenteşi piese muzeistice,
Participă,mai ales ca propagatoral cauzeinationaloşi al romanitătiinoastre,la
diferite manifestăriculturale, politice sau ştiinţificeîn multe ţări ale Europei,
dobîndindsi variate titluri.
Scrierilelui Urechia,prodigioaseşi ele, sînt gîndite din perspectivaomului
de acţiune,a partîzanuluipropăşiriiprin cultură. Ţinea să şi le orîndujască în
serii şi tomuri,după.domeniileabordate.Dar din cele treizecişi cinci de tomuri
proiectatesă alcătuiascăoperelesale complete,n-au apărut:decît şapte6. In ediţie ar fi trebuit
fie rcadunate,În ultima serie, şi cursurile universitarede
istorie, care stăteau la baza Iuerărli:[stoTiaromânilor,publicatriîn paisprezece
volume,.clltimulpostum, intre 1891şi 1902.Uimcsr:In această cercetare sîrgul
si amploarea.
docuIT1entării.
De în
aicicirculaţie
studiile deUl'echia,
ulterioareale
istoricilor
auii reţinut
izvoare
puse pentru
prima oară
Dar
autorului
lipsesc
rigoarea,
metoda
critică
de
preluare
a
informaţiilor,
precum
şi
posibilitatea
de
a reconstituisintetic desfăşurareaistoriei,ceea ee a atras imediatjudecata aspru
11specialiştilor.O altă lucrare, Istoria ;;eoal,elol'
de la 1800-1864,apărută 1n
patru volumeîntre 1892şi 1901,îl arată ca pe un neostenitscotocitorde arriive
si biblioteci,care dă informntii preţioasenu numai pentru istoria învâtămintului.
ci pentruistoriaculturiircmănestiîn general.
Ca literat; V. A. Urechia este acelaşi temperament:dinamic, Cu o mare
încrcdereîn
.rostul
.operei
sale,ficreată
sub trăinicia
imboldulpeste
participării
îmbogăţirea
scrisului epocii."
Părea
ti nu-l
interesat
ani Dlaliteraturii
lui.
Omuluiasupr-avcâruia
distincţiile,tiLlurile,
onorurileexercitau,ce e drept, o atracţ:ie ieşită din comun, ceea ce a stirnit, nu o dată, ironia contemporanilor,
i-a
fost mai aproape multumn-earealizării imediate,Dar, grupînd în prima serie
din Opere compl.et;e
pieselede teatru, Urechia avea sentimentul,nedezmintitîn
5 B. P.· Hasdeu,V. A. Urecniă."AnaleleAcademieiRomâne",partea adrnimstrativăşi dezbateri,t. xxrv, 1901---1902.
6 OpeTCcomplete,seria A, t. 1: Teatru..Drame,Bucureşti,Imprimeriaslatlllui, 1878,seria A, t. 1. Comedii,scend:e,Bucureşti,.Imprimeriastatului, 1878,
seria B, t. I: Co11.feTin[:e
şi discu.rsuri,Bucureşti,Tip. Gobl, 1878,t. II: DisC1Jl'SUl'iacademice,B1.leurcşti,
Tip. Găb1,1882,seria D, t. 1: Didactica,Bucureşti, Tip. Gi:ibl,1!lH3,
seria E, t. 1: Novele,cugetăTi,foiletoane,bibliografii,
vada,
Bucureşti,Tip. GobI,1883,seriaEI, t. II: Me7noriip/'ezentate
AcademieiHomâne
în 1887-1888,
Bucureşti,Tip. Academiei,1889.
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parte, al condiţiei lor istorice de "simple documenteutile istoriei literaturii
noastre dramatice"7, Producereade Iucrâri mediocre,cum şi le aprecia pe ale
sale, nu i se părea păgubitoare,dimpotrivă,necesarăpregătirii apariţiei operelor
de valoare.Să fi fost aici dreapta măsură a conştiinţeide sine sau, din nou, un
soi de megalomanie,[ucată, doghizată? Oricum,nu numai piesele de teatru, ci
tot ce a scris în mai bine de jumătate de secolse constituieîn istoria literelor
româneştica un fundal îmbelşugat,unde pot fi întîlnite şi unele reuşite, V. A.
Urechiaa ilustrat cu egală disponibilitatemai toate gcnurileliterare,într-o epocă
ce îşi aşteptamarii creatori8,
Debuteazăde timpuriu,în 1850,la 16 ani, cînd dă publicaţiei,,,Zimbrul"
din Iaşi fabula Zimbrulşi vulpea.In anul următor îi apare în broşură o nuveIetă, Grinda de aur sau Previdereaunui părinte bun, prelucrată după o anecdotă franceză. Scriind în 1852în calendarul apărut in tipografia .Buciumul
român" schiţa umoristicăUn vis, unde ţinta era limbajul latinizant al cărturarilor ardeleni,Urechia este prezentat lui M. Kogălniceanu:;:ilui V. Alecsandri.
Este momentulcare hotărniceşteun început. După ce în liHtî4îi apare un
Mozaicde novele,cugetă7'i,piese şi poezii,colaboreazăîn 1855la "Românialiterară", revista lui Alecsandri,cu versurişi cu naratlunoaLogofătulHapitisteVeleH,
publicăşi în "roiletonulZimbrului''poeziialegorlcev
fabule,cîteva versuri erotice,
balada Nenicei şi Viorlca, precum şi romanul, neterminat, Coliba Măriucăi,
semnează în "Zimbrulşi Vulturul" şi în "Steaua Dunării" încercări poetice
potriviteprogramuluiunionist.Integrat astfel în mişcarealiterară de apartenenţă
paşoptistă,democraticăfii unionistă,Urechia crede în menirea civică, educativă
a Iiteraturitşi va păstra cu statornicieaceastăidee:.Climatulera unul de stimulare a sentimentelordemocratice,naţionale,iar lucrările lui literare sînt şi ele
rodul acestei atmosfere,Naraţiuneaistorică LogofătulBaptisteVeleli,apărută în
"Românialiterară" alături d€' romaneleSerile de toamnă la tară al lui Al. Cantacuzinoşi Munoi[al lui D. Bolintineanu,este o schiţă de roman, situată între
primeleîncercăriîn acest domeniula noi. Faţă de îndreptareapredilectăa altor
autori spre înfăţişarea moravurilorcontemporane,spre intriga sentimentalăsau
1 Prefaţă la Opere complete,seria A, t. 1: Teat7·u.Drame,Bucureşti,Imprimeriastatului,1878.
e In lucrărilemai noi a fost studiată indeosebiactivitatealpi V. A. Urechia
de animator cultural, de profesor,organizatorşi îndrumătoril! învăţămîntului:
1. Lăzărescu,Inceputulactivităţiide animatorcultural.a Luiy., A. Urechia,"Studii şi cercetăriştiinţifice",filologie,Iaşi, XIII, 1962,fasc. 1;' Maria Frunză,Cele
dintîi c1Lrsttri
de literatură românăIa Universitateadin Iaşi (1860-1900),
"Analele
ştiinţificeale Universităţii<{
Al. 1. Cuza»din IaşiU,seria ştiit1ţesociale-istorie,
filologie,1. VIII, 1962; A. Boiangiu,V. A. Urechia- profesoral Unive1'sităţiidin
Bucureşti,"AnaleleUniversităţiiBucureşti",seria ştiinţe sociale-istorie,t. XII,
1963; Maria Itu şi Elena Potorac, Activitatealui V. A. Urechia privind organizarea şcolii din timpul său, "Studii şi articole de istorie",VIII, 1966; Vistian
Goia, Idei pedagogiceîn gindirea şi activitatea lui V. il. Urechia,"Revistade
pedagogie, XXIV, 1975,nr. 7. Pentru activitatea literară a lui V. A. Urechia
mai sînt de menţionat: Al. Dima, PreOcupăride teorie lite7'ar'ăla V. A. Urechia, "Studiişi cercetăriştiinţifice",filologie,Iaşi, VIII, 1957,fasc. 1; Şt. Cazimir, Miste·t'ulDoamneiL. - In l.egătul'ăcu inceput1L1'ile
romanuluiromânesc,
"Viaţa românească",XIV, 1961,nr, 11; Şt, Cazimir,Scriitoareafranco-române!.
Marie Banche-r,"Analele UniversităţiiBucureşti",seria ştiinţe sociale- filologie, t. X, 1961; 'I'eodorVîrgolici,Inceputurileromanuluiromânesc Bucuresti
Editura pentru literatură, 196:3,p. 54-63, 71-73; Virgil BriJ.dăţeau, Dra7nd
istorică naţională (Perioada dasică), Bucureşti,Editura pentru literatură, 1966,
p. 113-·118,passim; Ecaterina Şoitu şi TcodoraSimiol1pscu,
Preocupăriliterare
în activitatealui V, A. Urechia, "Lucrări ştiinţifice",III, GcllaM,
1969; Virgil
Brădăţeanu,Comeclaîn clramaturgiaromânească,Bu<;:ureşti,
Minerva, 1970,p. 145
·-l1.7; Şerban Cioculescu,70 de ani de la moartea hLiV. .A.Urechia,"România
literară", IV, :t971,I1r.48; Marin Bucur,Istoriografialitemrc"i
româneascăde la
originipină la G. Călinescu,Bucureşti,Minerva,1973,p. 45-48.
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spre aşa-numitulroman de. mistere,
trecutuluiin LogofătulB(jptiste
VeleUdovedeatemeritate.Pînă la aparitia romanuluiUrsitaal Iui 13.P. Hasdeu,
în 1864,alte tentative de roman
l1U-1sînt superioare.Modelu
l vizibil al
lui Urechlafusese nuveJnAie.ccnuiruUiplişn,?(LlliUl
ele- CostacheNegruzzi.Din 1etopisetullui
Costin,
s-a' simţit Celmai puternic
legat si pe care n si ediLat-omai
un episoddramatic,cel al
ridicăril boiE'l'ÎmH
pi'lmînleue,în
viitorul domn Vasile
Lupu, împotrivalui Alexmidru
a s:fAluitol'ului
acestuia,logofătulVevelli.
Ţ'ara ('
il celor mulţi e mai puternică
decît hotărîrile
pentru autor ca să
de dorimitori
mai Urzili în ]itecu epClde mihtant pentru
de •spirrtul pasopt.ist,al lui

in
serisului care
va mai ··f.i
superior. A
in
şi' pedat;ogic:ă
a
naţională sau
elin moravurile
..societăţii
accenhJih'jj
fondului
de originalitnte
al Iitcraturh.
::dcritică Iitcrara publicat»în ,Steaua Dunâr'ii",
, sau In
Sc!l'ij;ede
llt('l'nt11rii
r()mâne,apărut în 1885,multe pagini fiind
j"';IP'l11,pnh'·
elin
lU1 universitare,ca 'ii ih conferintelecE- la AtenE'uI
un poptllarizfltbrentuziast miscăi'ii1[,t"rareautohtone,
vechi cu deosebire,Dealtfel,.el prezentase"pentruiprima oara în
superiorde la noi. în le6218(};{,uncurs de Ilter.nurti ... veche.
Ureche,
făceau
obiectul
cercotărri
amănuntlte.
dacâ
şi dirtgulrc
avea
doar letopiseţele
edil\:'Df(ălnicearll1.
A
analize specialer'deri,toarpla scriitorii vechi
literaturii populare T()lni\neştii romanice,de
uustrrnd înţdegercaconcf:pţiei
paşoptiste
asupra
Iiteşi il car[lc;ţeristieilor
lui intr-un
anumit
Bunăoaril,el urina unele idei ale lui
,ilIJ['\,Jl.Jkl.
ele
ShakspE'tll'bsocietatea
cu.intc'nţia
. a deep()cl,mediul,
învcure
a
conkrhî,ţă.,elin.'1865,
•De dasici.srn,
c1.moaştE'l't''1'I,
definiţiif0I',
esteticiihegeliene,fie..i prin
teoretice, V, li. Urschianu putea fi decît un
('clectie, el
c:onfuzii,
aînibinării nepottivite'.amai
multor surse stâiini:,
c$te SUbm.ţndt·,
de 1jrGneraliU\ţi
ele o
aprecieri superlativ·c.
şi impro,"
retorice, nesupr,iweglwate
de Simţ,ll adev\rull.1i; măsuriI. I-au adus
ponoasegraba, haZdrdal'caîn analogii,citate citi'triele_nume,în Observ/ITipo!.enâcc(lB69),Ee-tia de cU'tiinte(1873)şi
Răs]J'v"ns'llrile
.t,tle1)istei:
contim]Jonxne"
(1873)T. Maioresc'uexploatează"cu!-o vervă pafMlefară'incisivă,
cîteva afirmaţii bombastice;lieinspirate,··legate de-"V-aloarea'
unor, scriitori ro-
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mâni, dar .mai cu seamă neglijenţe şi inadvertentcîn inîormatra istorică9.
Urechia are in articolul Noua direcţiunc din Ia.şi o 'replică iritată: Insufictcntă,
cludînd la o adică obioctii!«lui Maiorescu.!nrăspunsul său intereseazădoar
unor puncte'de vedere privitoare la politica culturri,la însernnătatea
rrntaatrvetorîn organiznrr-n
învăţămîntuluişi culturii Ia noi, chestiuniasupra că1'oraMaiorescuavea·o altă porspcctivă. .,
Şi in' istoria teatrului, V.. A. Urechia
stărumta, generozitatea
cu care aprGrnovat piesele româneşti,în primul
ca membru î11comîtetul
Teatrului Naţionaldin Iaşi, apoi în' ccmltetul Teatrului Naţional din Bucureşti.
El însuşi compunecu sîrg, irnprovizeazăcu multă înlesnh-e,Ipentru a umple
golurilerej)ertoriului.Atunci cînd a11fost reprezentate,pieselevlui Urcchia s-au
bucurat de Succesde public. Autorului,care nu era 'în fond un creator, ei un
dramaturg":
diletant,ocazional,nu-i putea fi Higăduitmeşteşugul.Jucate începînd
de
'prin
1860,
scenetele:
comicc.rIat-sele
'lui, cums]nt, dijterIcă,
bunăoară,
Sa..
caqiut,OdrJTacomediile,
Elisa,Batu;
rno1"tlllni;
Avocat'saU11aiaţ.ă,Anghina
Sticla
de Cotnari, sînt în' marrlcra teatrului lui Alecsandri.Urechia mărturiseşteîn
notele care însoţescpieseleîn' ediţia completă(unde se află şlo bogată colecţie
de apneieri. cronici ale sp,'ctHcolclor,
r eproduso din publicaţiile"vrcirâi), c[l
asi'ln'clucrat,alocalizat
de
"ocele
luai,
multe
oridrama
lucrăriCine
străine:,
mai ales·spaniole.
i s-au reprezentat
estefranceze.
ea? dupâtaEene
-Breton
de Los Herreros,drama' l'orcantl şi măria sa sau. Drept.ateadomneascădupă
EL.mejoralea!de d ,',e.yde Lope,de Vega, F(Haele benclierdup[t·JiC Duc Jo/)
de L, Laya, Soare de toamnădupa L'a!! de la, Si; ,MGrdndeMarrvaux,.transpuneri care au adus bune serviciilimbii române ne scena TeatruluiNational,Trecind peste cîteva scrieri ocnzionalecu ,lotul' puerile. alegorii dran·laticecare
făceau elogiul familieiregale, în favoareacăreia Urechia s-a anat, peste piesa
illeesandriIa Mirceşti,unde este preluat motivul elin PîntJ'naBlanduziei,piesa
poetului devenit la Urechi';\perSOJ1ilj,
men\jonînclsi drama lHarţiaZ,publica,!;fl
în "Literatorul"lui Al, J1faccdonski
si liiudath, excesiv. de acesta, se cuvin
amintite trei drame istorice scrise de Tircchiaîntre 1Uli7şi 1875şi anume "VornicuLBucioc,Banu! Măn1cin,:şi Cwdea lui Ncagoe-·'ilodil.,
lucrări bine primite
de spectatori,şi chiar de criticii, datorită nu numai intdrpl'etiirii,'lllontărilO!.'
fastuoasede care nu avut parte, dar şi textului propl'iuoezis,
Teatrul istoric 1'0rnurwseînregistraseahia 1.nacel rnoment,la începutulJui .186',',o piesi'iele valoare, lUi.zvan-Vodil
a lui B. P. Hasdeu.Dramelelui V, A. Urechia, destul de
sctH·maticE',
au totuşi virtuţi dramatice,sînt scrise î:1Lr-·1.m
'stil r0T11Ctntic,
-avintat,
care va fi caracteristicdramaturgi
ei româneştipîn{l,dint,olode B. Delavrancea,
J)in toate figurileÎDf{lţ:işa'te,
ţl\ranu11cu lll1chip [jresc cornportaJTl(:ntlll,u:i
şi al
vorbirii,este pCl'sol1'njul
in n ('{(ruiprezentare
se sirnte intotdcau:lnIn
largullui.
Sp,e sI1l'şituIvicţ.ii,C\l o 'activitateJjter[jn\bogatil,dar 'in bun"-lmiisuriişi
ec-lduci3.,
V'. .:\..lJrcchia revine a Înzcstrarp[la'h\Yăr3til.('va dl' PO\esEtor,aflatt
'inc{lîn primele lui proze publicate.Talent.ulîi era potrivit pentru naraţiunea
de fLlctul'fi
poplllară pentru C'VOC3r'C:a
:istorică,
schit;]lnernoria1isticl1.
îndc·osebi, Legende române, reluate şi adăugite
cîteva 'ediii, dup:l cea di.ll
J89110,adunî, mai întîi, poveşti,snoave,anecdotepopularc,pentru c,:re scriitorul
găseştevariante corespondentela mai multe popoare([on lsteţul, Popa care ştie
carte, Nea Sârăci.[(i,a,). Nar.aţiuneaeste alerta, plastidl, ltaz]je,rCl1wteabilă
fiind
i intuiţia sigurii a expresiei.Tarii fiirâ biîl.rîni,o prelucrarece ia ca modelro-o
manul popular .1rchirie .i AH(Jdam,a circulat mult, fiind introdus;'lin eărţile
didactice.i\tractivc sint povestirileinSl)iratcde Lcgenc1e
pOlyulare,
curnvaîn spi9 Titn JVIaiorcscu.,
C1ritice,
1.. Bucure;U,E,ditu:ra.pentrclJitcr3tul(1J9G7,p. 11','
--H2, p, 215--270.
10Lege-nere
rorri,âne,Bueur'eşti,Socec,'ln01;ecl. ;l,
So('ce,1896;
eeL
4,Legende
TOmâne,
vot n,BucU!'cşLi,
HJ04;ed.
de Ion Horia
Hkiclulescll,
Bucureşti,
TipografLile
româneSccec,
unite, [1931];
Cum eT(Ioclineoară.
Legende; Bucureşti,'J\1inerva,1901;·eel. Legenden:nnâ'lie,voI, 1, Bucureşti,Socec,
1904,
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ritul lui 1. Neculceelin O samă ele cuvinte.Alte naratiuni, cele mai realizate,
sînt 'aceleaîn care documentulistoric puţin cunoscuteste folositpentru o reconstituire, bogată în detalii şi culoare, a epocii,moravurilor,întîmplărilorşi oamenilor.Şi acum este reînvlat trecutul cu virtuţile lui de patriotismşi vitejie.
Insolitesînt Însă povesttrileizvoditedin documenteletimpuluifanariot.Pe canavaua lor, Urechiaimaginează,plin de umor sau romanţios,aventuri,intrigi amoroase, evocă pitorescBucureştiide la inceputulsecoluluial XIX-lea,cu o artă
dinamicăa descrieriişi dialogului,cu un stil arhaizatfără excese(Scandaluldin
1800,J'U]lînVintură.-veşti,
Acurn74 de ani, Prima baie în Bucureşti,Primu; "lIainevechi"din Bt.CUTcŞti
ş.a.).Istoriaretrăîeşteîn acestestampeliteraremai viu decît
la Gh. Asachisau la Gh. Sion,dar mai palid decît la 1. Ghica.In cîteva episoade evocatoare(Cum am făc'ni cunoştinţăcu M. Kagâlniceanu,Cum am c'«nascut pc Alecsandri,.5uba lui V. Alecsandri,Cum eram să fiu spînzurat1), ca
şi în seria de scrieri apărute în preajma morţii în "Apărareanaţională"şi în
"SecolulXX" (Din tainele vieţd, Amintiri contimporane)memorialistulare o
privire senină asupra anilor scursi, narează cu plăcere întîmplări din viaţa lui
atît deplină, relatează cu detaşare şi înţelegere,ba chiar cu umor, ciocnirile
cu oameniitimpuluiSEm.
încrezătorîn soarta cărţilor sale, V. A. Urechiagîndea că se va găsi peste
deceniivreun "zelospaleontologori arheologal literaturii naţionale"11care să-i
scuture de praf şi să-i scoată la lumină tomurile 12,Alături de alţi scriitori ai
secoluluitrecut, V. A. Urechia bmemeritănu o dată să-i fie citite paginile,să
fie cunoscut,nu doar ştiut pc nume.

11Prefaţă la 0PC1'C
complete,seria A, t. 1: Cornedii,scenete,Bucureşti,Imprimeriastatului,1878.
12La sfîrşitulanului 1976a apărut în colecţia"Bestitutio"a EdituriiMinerva
volumulScrieri litera1'e,o ediţie cuprinzătoarea prozeilui V. A. Urechia, îngrijită şi prefaţatăde AlexandruGeorge.
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