ODOl3ESCUDupA DOCUMEN1'E .INEDITE*)
DE
DRAGOl
o ediţieAJl.Odobescuapăl'ei:l
de
se dovedeaimposibilădepistarea
vremii.
tîrziu,'dupa
a scriitoruluişi' tl omului
menuscriseinedite,deschidea
apărut de-a lungulanilor,prin
noscute,fără a
însă decît o
Odobescuasa elim află ea astăziîn
ListeRomânia.
Volumulrecent
iudelungla.te,
migăloase
propriu-zis,ci şi 111ltl'eagă
ziare,
diverse.

ere
MrlI/(;it,nttl
roman,
română",fragmentul
1852"al lui C. A.
pubIicatein
al!"
bescula inlşcar
ea de
in articolulJUjl1i1l1ea
Odobescu,Paginî

entuziasm
îngrijită

Serban,
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la iv.ealăconferinţaViitorulartelorIn
nr.. 5, p. 491-514),CăltitOlie
din Parisla
1IH5;nr. 11,.-12 41·-:4144
şi an.
1934,nr.
p. 621dnim,,,fi(··Ufbal
("Convorhiri
, an.. LXIfI,1930,act
din Hora.tnl,publicatede V. Pîrvan 1..Corivorblriliterare",
824-827)sau semnalate G.Lit'Zi.ca
Ilterare",
şi Popa-Lisseanu
("Qrpheus",r. H;(.··lfZ:),
trapublicjlll:e
de El,C. G,[rigora.şl
(..Convorbiri
1930,
31'8··322J,
sau dlrrVîrgiliu,publicatede
cercetător
LXIII,1930,aprilie, p.416-.-427).
Uter,atură",
D. Păcurariu,înreqtstreezăalte cîteva inedite
: o sclutereii!ideilor
şi primăstrofă
RCJ'm<ll'Ho,
o traduceredin Beranqer,Nebunii,nişte poeziierotice
in limbafrancezăa baladelordin colectialui Vasrle

efervescenta;
cu.care tînărulOdobescuinvestigaşi lucra
diferite,cu pasiunee"j avidîtatcapropriivirsteI,dar cu o seriozitatece depăşeacu multnivelulobişnuital tinerilorde seamasa.'Fragmentedisparate" proiecteîndrăznetopărăsitevpentrualtele, redactăridefmitivestau mărturiea
rodnicie!anilor.de la Paris,care contureazăprofilulviitoruluisavant şi literat. anti
in care principaleleorientărişi stimulării-au venit din umbianţa"Junimîiromâne",
Cerculde tineri revolutionariromâni.
, Întregindimaqineeacesteimuncidevota.te,
unui ideal de progres,volumulde
Paginiregăsitepublicăalte două lucrări,articolulIdei asupra progresuluisocietăţii,
pregătitpentrurevista;,Junimc'a
română"şj articolulBazeleunei litera/urî'nationale,
precumş1 impresiidin Galeriade pictm'ădin Dwsria.În urma unei vizite făcutein
.
'
. Din toate aceste preocupăr!reiese clar spaţiul culturii lui· Odobescu,format
printr-;lin
Sfl'diuasidini,cumsul:?liniază
fi]Ceo Şerban,contestrndo vecheopiniecarp
acordatradiţieiculturalea familieimult mai mult.decît s-a doveditâJfi real. Iar
numărulşi 'alit".llea
..ckîrţi1or
cumpăratala Paris,înregistfiltede Al. OdcbescuÎntr-un
catalog
din
1858.
(catalog
publicat
de curînd în: editia de Opere;vol. L 19(6)sînt
revelatorli.:
.
Ceeaee reprezintă
un domeniude
integralăj)rmfruperioadade la
Pans şi apoi pentrucea,imediaturmătoare,în
este corespondenţa
lui AJ. Odohescu.DinflceasţăCl)respondenţă.
un ler"n 'Întins,cuprinzîndpeste 2 000d,' scrisori,
5-a publicatpartialşi spomdicîn diferitereviste,'Mai masiv,ea a fo:4publicată10
ediţia
ALOdobescu
Opere
llterare,1938,
îngrijită
de această
ScarlatStruteanu,
dar era
legată
dp
o perioadă
mai..tîrzie
(1870--1895).
Element€'
din
con'spondenţfJ
cunoscute
au fost intgrate în portretulfăcut sCTiitorului
de GeorgeCălinescu(Istoria'literaturii
de la nriginrp;fnăin prezent,1941,p. 303-309SI Al. Odobe8cI1
în "Stu.rlU
n.'lrcEtări
eleistorieltterarăşi' folClor",an. VII.'t958,nr. 3--4,
In mai
_."'Ta"",
Ci!îl1ne;;r·,l.
reCoU1puntrld
un portret ineqalal:iil
al lui AL
scrisori:
..Coresales pe ncesfeclcmcnte,rl?gretatotuşipierdereaunuinumărmare
zUnic.
pondrmţa trebllieSEtfi fost enormă,dat fiind obiceiulde a .că aproape
ne sInt fN!iltE>.
Aurămas
nUlJlai
rela1ivplltines('risori'"Ip.
Şi
re'::ră;itE!", dhl âCl?Stp
scrisori.
scrisoriii
dinau
1847,
la Ba1tn1934.
Albă,
,Odohesou
mameI
lin N. Iorg.a,Oameni
cari
fost.deBucureşti.
p,
,,'chimb
de epistole
Cniţianu,
,
Ionescu ALOdobeseu("Convorlilri
literare".an, LVII.
1925.mal,p..
tot ce s-a publicatpînă acumdin ('(ire,p(m(leI\ta
lui 1\1.Odobescu t.,radintr-o
ultl?rioarăccleide tinereţe.
1 G.
luj Al. Od6bescu,lucrare
rle şi teorie literară""

CIcoresponden:ţel
.,Revbtade isto-
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Consult.ind
intregulfond de
de Bihlloteco
RepuhliciiSoctehstoRomănie,Ceo
acest prim volum.doar
edresetoin perioada
la
lui Ioan Odo
Odobescu,
perioadăfoarte
cunoscutii.
se
cu atit iIJaimult cu cît pînă de curind
date illlflj
ambiante!famili€i.
Odobescu,esuprarelaiilortni:lli
sau mai
membriloracesteiIarnilii,din elefiitld posihilă
directă
>iauindirectăfi portretelorS<lU
niăcaril unor aspecteale
{pauOdoboscu,Al. Odobescuşi il CatincăiOnoboscu,
Cu elemente
uneI viitoare
monoqrufi;
Al.Ddobescu,toale acesterscnsor!convergşi
valoarealinii"
lor portretuluitrasan:cu măiestriedeG. Călinescuvîutr-o
concentrată.
IIlOllOgrafi'eAI. Odobescu,
aşa cuma realizat-oîn studiulcitat
Vom
doar
cîteva iusemnăriîn margineaacesteicorespondente
inedite,
firul eicrono"
logic,subliniindunele aspecte ce privescperioada..studiHor
la Paris, indirect,prin
corespondenta
lui IoanOdobescuşi apoiprin cea.a lui Al.
însuşi,primiiuni
după intourcer
ea de la studii.
CatincaOdobescuvine la Paris în iunie 1850împreunăcu AlexandruşivIarÎ.ţ"
copiiimai mari,Tatăl. rămas în ţară, scrie cu regularitate.,trăind printr-unintens
schimbde scrisori,fiecareevenimentdin viata celor plecati,La rîndul său.dă relatii
amănunţiteJiuluiasupraevenimentelor
familiale,apoi,.din ce in ce mai desprinsde
ceea ce constituieconvenienţaunei corespondente,
îlIntormeeză
mersultreburilor la moşiilede la;Draqomiresti
şi Călăreţi,aduclndu-lIa
proiectulunei
fabrici.făcîndu-anumărătoarea
roditorisau cerindu-i
de varză de
Bruxelles.Atuncicînd fiul SH
În mode;r.!resde starea ţţirii
ruseascădin 1853,
ii explică ...se
că potrivitopticitsale de om
al lui VodăGhica condiţiiledin
Tatăl era preocupatînsă în toaLescrlsorile sal(, fără
să amintească
de fi învăţa,de nu
mea cea scumpă",
atunciCÎndscrisorileTl.înc:unoştlţnţau pr,ogre."el
lui1
cmi.rjşli.
mbite Alexandre,cît mă intereseGf,"ă
tura voastrăşi cea maimare IUlllţurnire viitoriroeil
după cuviinţă·şi cu purtăribune"1850,(p.19) şi
apoi: "Omulfăre
ştiinţenu se bucurăde viata sa şi toată .viatasimpte.omîhnire" 9121mai 1851,
(p. 102).Autoritarşi aparentrigid, ta.tăllasă, .ahF1Ci
cînd Îndrumă,rile
nu·isîntrespedate, întreagaresponsabilitate
/lioptăriipentruo cal(>sau alta matnei,pe ca!:efiul
este sfătuitsăo respecteşi să o asculte.AtmosferaParisului aiJiiemigratiei.
tuturor revolutionarilor
româniacolo,î10bligape IoanOdobescu;cme a'Î0ptc!3e
în13481]
al.itudinepotrivnicărevolutiei,Ia pruden\ăşi supraveghere.atentă
"a fiului.Nesoc9tindu-i-s.e
indicatiade alua ca profesor unul din "ceÎ cu duhuri aşezate",tatjlI
(ondamnăalegerealui Ubicini,francez slujise adiv în revolutL3
lu
1848,dar atunciCÎl1d
Al. Odobescuşi CatincaOdobescuîi
.cu
încreclil1tarea
că aceastaeste .alegereacea ITLdi
bunăi.tatl
nu
fi
dorinţade a-şi creştehul potrivi.tideilorsale, şi de a--lferi
ce
se pare, antecedenteîn purtarea,lui:" ... mi s-a părutciud<tt
gă.sitin Paris
profeso!işiaţi fost siliti.săluati pe unul dIn d.eil\;luat
la nenorocirea
Dupăcumsocotesccă singuracumo -pricepi,şi
şi tu ai avut oareşÎ(:aJie
exaltare,aŞ fi doritsă fIi depărtat nişte asemenea
c.enu sînt potriviţj
ldeileulele,dupaeme eşti dator să
pînă vei ajunge.in
în ca.re
nu mai pot fi răspuuzători,
şi
nu mai sint răspunzătorinici CătreJ)umnez(;u,
mei către oameni.Si de vremeCe m<lmam.ăîucredinţf3!1zăaCE).st
om
cnmse'
cade,vei Ufmaînvătăturile'
tale la dinsul.. -- 7i19
(p, 8,4),
lntr"oscrisoareimediaturmătoare,veşnicîngrijorat
pe <:are
creştereacopiilorsăi lui vodă şi asuprqlumii"aşezate"din
atent Să-lmenl'1jeie
susceptibi.litătile,
stlăduindu-sesă mentină
tiile sale şi ideiletînărului,să vizitezepeprofesoHllci,lre'era COJllsid"rat
il cultivăriipreceptelorindiCate
: "bineeste să-l vizitezicîteOdată
care,de vor fi po.trivitecu i.nteresurile
tale le vei urm.aprin 1.rtieliegrere
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în vremenu-tipoateaducevătărnes
e. ci poatefolos"
directail tatăluicare ar fi pututopri în oarecare
desfăşuratăîn cercultinerilorromâni,
'ii
al
ill<llvîrstniciaflati la Paris, -Odobescu
de
revolutionarilor
';ii
dt>
acestora,Inrîurit de
Ubidlli,
in aceasiâ'
sensul
capacttăti tntelectu«le
,i de
Toatelucrărilesale din
unui tînăr pînă l.a 20
de ani
permanent
unei
fata contemporanilor
!;ii
o urmasilcr,Tatălva
intuitiv",
dCl'"
şi
unor reLati:;rl,
tonul autoritnrŞI
neconcesiv nu aibi
cu nimerieedin
de care ti-amvorbitla
la din Bucnresti, cauţi el€'in\'i:iidtnff.l
ta, ':'ilnu 10 amesteciIn Iucrurişj
curse atingătoarede polit!că' 6!Wmurfie13-51(p.
O scrtsoaro lui C. A Rosetticătre Al,
cunoscuts;demonstr
eezf cu suficientă
Încrederei!acordatătinerilor
româna",Sprijinullor este foartenecesarpentruil pătrundein
difuZ2i
milierLa,lpvor filce
muncide răspunderepe care rr-vclutionaru
HlllgTanii
.nu le
ŞI
care binointclessint desemnetinu simplisimpaoamem
pdrticipa:nli acţiuni
:similare.
Imparilctilmillo,r,
risculcomportatprosupnneeu
o
ClIatît maihazarafirmaţiaunui ScarlatSttuţeanuîn
citato. unde este
nu :numai
lui liL Odobescu
de la
şi Hl,itivarea
Silllmăcar
act!.vitiitiila revista
".IUJ:111lIei,rom8nă"
:
h!jAl, Odobescu
Se datoramaideqrabil
cii era
Î romanşi se afldla
decît ternperernensau convingeriisale" (p. 19),
"
Un
la nrtrnavederellein"emnat,
dor arătîndca mtr-nsttatce
particÎp.iirll
Odobescuechivalacu
obligaţiilorfaă d, mama,sa, ni-) ofprilaCeed5J
;,criSOdre
a lui C. A,
scuză
P?.dOamnaOdooi"sCU
dRe un ton
merită
: "Cirwo pune ",li<ii<
pe
fiuluide a-şi revedea
conformideilorce cl.rcula,u
f.lfată;denecesitateaîmbude"la:distantii,adi6i.
Îufil11Nlrel1
uJlelşcoli.TaU!,
care ar fi proindirectideile
comtmieărp,prv;,l "pentru
sdtenilor,căci acum
deocamdată"şi mai jos:
folositoa,re,
atît săteniIor,
(p. 109).
•
şi prin tatăl său legătura,cu mişcarea
"Junimearomână"
cărţi
romdIleştice
t01lÎD
Ş1.ie.a!lo),
şi,
c.tmpărat,
al
nr:"
Grlja
cum··
Ir'!'llI]';leleaiscf.liva
Il
cărt,iJ1.lni
romfinej)ti
1851scrie-mi
scrie;
iti voi
trimis
trimite",
cărţi
Odobescuîşi formaacumo bibhotecăa cărei
o CUIloaşt(,Ill
din
catalogulamintitşi cheltuiadesigurmult mai mult decit i S0
tatălui că ,ar fi
normaLDe.ziu<!1
numelui,Ioan·OdoQescu
îi trimitebani menţionînd:"Îl vei cheltui
după'plăcerei;ta
fi!lpentru
de cdrţi căci nişţe asemeneacheltuidi
sa vor .facedo
.. " (1'.j(8).
şi stiipîn situatiafinanCIară.
latci]11
admonestel.'U:ă
de
ori, de dat,,!"
aceastafdrd
lDulţumi,re
întHvi:bmtă
in
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de mai sus, ci drasticşi neinduplecat.
care a nrovocatatîteaneplăcerilui
;,c<1!lelalurilor,
o
incă de pe
Ioan
dar ferme,
deşi
părmtească,
va
cumvomvedea
de
impotrtvaertitudinii
ce
Spiritul
lUi
copiilor
În iunie 185:i
sora.sa,
sileascămai
cunoasto
muzica un asemeneatale'J11
putincu cinci de galbeni(sau asta c vorbă)",
şită în vara lui 18S:ila exemenuă
de bacalaureat,la stiirşItlll
tatăl se
arata multumireu,
subliniind
prlntipul
socotesccă orice
sigure fără
învăţătura(precum
toate celelaltesint
în lume,
siqur",(p,133···B4),De
cînd Iiul
cu Sfi'ltullui Ghica'Vodăvcultrvat
la
il îndrumă
cariera
AL
reazăcu
preciziespre.cu totul
de
iar cursurilefrecventate
date despreaceastă
.adrnirustretivn,
După.o escapadă
explicatii
Odobescupleacă
probabil
grija
un numărmnre
unui sedenterism
tară în
tonul

dar de
de noutăţile
mameică s-a
la Bucureşti,îşi
că nu-i de loc pree devreme
şi să încep o viaţă serioasă
acestegînduri
împtedică
BDD-A1580 © 1966 Editura Academiei
Provided by Diacronia.ro for IP 3.238.89.157 (2023-01-09 03:08:33 UTC)

128

NOTEŞI DOCUMENTE
se primeşte{Işade
că i se oteră prilejulde a
oare"C:IH:UlEl
în JUf", comunictnd
,altcirie,vel.
spune
Ioan Odoboscu

la Pari:o;;
unde'e.te hotărît
intr-un
la ••.,...,_.
o viata I:i'xemplnră,
imploră
mamasa, vesnica,cont'i:dc'ut'ă,
uite trecutul.Dupăun în octombrie
izbitor-este
dintresolemmtetea
fără diplomă,se
promisiunilor
făcute
scrisoareşi
inqropereîn situaiar tatăl 11
din.urmă,asigurindu-I,
ţii penibile.
că in curînd
va inevitabilă.
La Bucureşti,hotărit să
lumii,Alexandru
îşi reia viata,
dragulconvorbirilor
cu cei lntîJuiţiacolo,
Împiirlitii
Jntre vizitD,spectacole
Contin
uă
cu reqularitatememei.
aşteptareapostului.sau a
Găsise,,;feteletuturorstrălucind pji.cti,seaHi
(p.
In aşteptareaslujbei,pe care
să-sicontinuremunca,desi se plîngecă a:
o va primiabia în
ajuns "un adevărat
:itr\l;ad;iC<1:c,u'ne
de cea mai prOâJ'itil
(p, 221),La teatru,
suportabili:'
(p. 1(2),sala i
[p. 188).AcesteImpresii
o "comediepentru
foruuuesc",
al
.vcrbească.Nu Qupămult
t1mp,cu
"Comediaam întrerupt.o
puţin;
douăcucoaneChlrite;
sala era
CIteatru de bulevard,
însă
actorilorabia dacă ereu.demnede panoramehunui
si'iflueio comediedi' monwuri? părea rece
iiindcănn-i C81rÎCafuri'i.
Mi-ar place mai degrabă.să lltcrezpenlrurevista lui .Alec-;
sandri: Dar cum să faci asta cînd n-ai la îndemînămăCi1!r
o singurăcarte?" - 10
decemhrie/2B
noiembrie1855,[p, 207).De altfel.aşa cumatrăsesetatălui sau atenţia'
în 1852
asupra
lucrări!
Fecioara
care tatălîi oindică
lăudaacum
multumindu-r
"pen,r
tru
toate
lucrările
şi trudele,.
"din
(p.Orleans,:
'113),ALpeOdobescu
mameinumerele din "Românii'll
literară"unde apăruse'studiulSaiua latină.
Tînăeul
Odobeseu
scrie
unele
cum erau
sedmţclo"Juniruliromâne"
la d<l5pre
Pari,' pot
Ii adunăriS:ăplămlnal'e'
pentru'munca'aşa
; "Acum
ma
voi apucasă mai.lucrezcu ilît
mult că
se forrnezpadunări care o dată
pe săptămînăvom
ştiînl,e
vor ci:timemoaruri.Cei
ce incep,aceasta
Ferikidis,Iotgu Ghica şi
:nlţiLCUjicest
.
1 ian./20,df)C.
185.5,
(p. 209).
careintenţipuasă.!
lină în Juna
despreprpiectul
edităriiunei
Cretianucu rrJine,
de
'f'df'm dacii d1tiî
libertateade a judec,)
'an!·inzlinie
de unire.Ironicfată
prop·uneUn
în Romanati,notează
; "De
jlici de imbecilitate,
pentrua pute;{l
13/1sept 1856,(p. 247-284).Dmnuitatea
dt)vmdin ce in ce m,n
evidente.G.uvemulnu era dBc:îtun
Alex.D. Ghka
"Ulfbătrînmmf)lit",iar ministrulConsţ.Al. Ghica
!lIunit"JosniculQuasllnodo
de
Suţache",(p.
Fierbereapolitică,toate ideile înaintateconvergspre unire şi un
print
pentruIl curmaintJ:}qUe
reacţionarilordin interior,Citevanotaţiifugare
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avind
de !iIne
a
celordouăprincipate
este
f)fJtri','ujic
acestei
; un ordin
venescSteauaDum'trii
in care
(p.
cu aceastătristă.politică,
.."
Tot în
scrisori.sînt citevCl
inrudosr:cu critica făcutăde
NicolaeFilimon romanulsău, Ciocott
noi!publicatmai tirziu în "Revista
moşiade la
de către un
iomână''a lui Odobescu.
Exploatarea
ţăranilor
de înalte
umanitare,
fără scrupuleîl mîhneşteediucpe
pe larg, cu rrevoltă,tertipurileutilizatede arendaspentru ,1 scoate cît
mult de la sărmani!oameni,
DpTpe Iînqăacestenemultumm
iqeneralc,vieta lui era bîntuităde supărăricare
il hărţuiaunecontenit.În încercareade a,.şj afla un echilibru,tînărul.Odebescuse
loveştede neinţeleqereadin ce in ce maivaccentuată
a tatălui: "Dinnenorocirevăd
că ll1Jmai jungem niciodatătata şi cu mine,să ne intelegem,încît C{;U
mai mare
dorinţăpe care o am acumeste de a mă însurasau a mă.
ca să pot fI la
largulmeu şi, mai mult!singurulmeu stăpîn,.. Duc aici o
jalnică;.ebie
'ică întrezăresccîteodatăo nădejdecă Iucrurilevor mergecîndvamai bine şi, deodală,măaverea
trezesc
prăbuşit
deîncît
cît eram"
(p. 239).
Şi toate demamei
la grija
depene-st
proteja
şimai
banii,
Într-atit
nu-l lasă
să tcleqratieze
detatălui
ziua ei!
tru că ar fi o "cheltuialăde prisos"(p, 271),Cuprinsde datorii,dlsperatşi neliniştit,
ALOdohescuse autodefinestc
cu o formulăcare, din nefericire,i se poate aplicape
tot parcursulvieţii sale, aparentaşa de cumpătată: "Tot ce ştiu e că mi-e cu nepuuntă să pun puţinăordineîn viaţa mea",(p. 251).G, Călinescu,În studiulcitat, subetcestdezechilibru
ce l-a urmăritpînă la moarte,şi, vorbind
o perioadă
tîrzie, dar de fapt cu tot atîta valabilitateşi pentru aceasta, caracterizează
"elpe un CeserBtrotteauîncoltltde creditor!ŞI sintetizeazăsubstanţaacesteitrăsături il omuluiastfel: "In fond, Odobescueste un inocentsavant.de familiebună,
carenu-şipoateadministraniştevenituride impiegat.făcînddatoriipe care de altfel,
om bine născut,le onorează"[p. 351).
Toatădr.agoste'i'll,
toată duioştasa se revarsădin mijloculacestuizbuciumsufletesc asupracelorplecatepentruaşa.timpîndelungatla Paris,în special,asupramamei:
"Dacăti-aşscriede cîte ori mă .gîndesc1"1tine, te-·aitrezi inundatiide scris\'lulemele:
(f3-1drept,
lucrurim-auimpresionatatit de supărătorca renunţareala de a
petreceiarna
la Bucureşti;'amfost,pentruprimeioară. gelospe fratiişi surorile
mele,care te ţin departede mine.
"Ştiitu, dragămamă.că e primadată în viaţa mea că am rămes14 Junifără să
te văd şi te 'asigurcă aceastădepărtaremă
tot maimult
ce trece,Adesea
Imi
de a nufi apreciatîndeajuns pe care t-ern
alături de tine,
si la
din supărărilcpe care ţi le-ampricinuitvin de se
în fieceii noi
reqrete",(12noiembrie/St
oct. 1856,(p. 259).Dorinţade a fi
cu mama,suronle şi fratelese regăseşteîn toate scrisorile,imaginaţialui
planuriscducătoare,Atuncicind sora sa este în
căsătorieieu Adolphed'Avrll,îi serie
cu încăpăţînareacopiluluialintat
dacă-ţi
că voi veni
in primăvaraasta la Pans,te
; dar de
vei fi căsătorită,
il vei determinape domnultău vină la Bucureşti;vei plînge,
şi va trebui
să te aducă.LaBucureşti.
De esemeni,trebuieneapăratca mamasă
cel puţinvara
viitoare; va fi puţinde cheltuitCăCIvom pute·asta la. Călăreţicea mai mare
din timp; dar e absolutnecesar: aşa cii băgaU-văamîndoIîn cap: trebuiesă veniti
aici pentmvara
s. Bl"(p, 266),
Viaţa acasta, mi.n.ată
de su.părări,Îilîmpiedlcăde la lucru,remuşcărileîl coplc
şesc cîteodatll,deşi nu-şi pierde speranta.Acuzindu-sI'de neq]j:ientaunui răspuns
cătrevechiulsău profesorde la Sorbon1lj,
EQ9er,.Al.Odobesc1J
cu tristl'.'ţe
l
"Mi-eruşinesă-i
leneamea; lu.crezatît de p'ulina,id, ocuptare puţm
9 -- ca.<1
BDD-A1580 © 1966 Editura Academiei
Provided by Diacronia.ro for IP 3.238.89.157 (2023-01-09 03:08:33 UTC)

fJI:l:l;!!::,:t
omeneşti,

nuu:at.1.t1
..:d'e'i
I.::llj
ca cele ce vor
cunoaştereaunei
cu succesele
Infiltratia
p a unor
şt1illtifice
şi artisdisparate
mai concrete
şi
vagI,In reconstltuirea
şi Ciorizontului
complexeşi contradictorii
il luJ Odobescu,
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