
LEV TOLSTOI LA BUCUREŞTI (1854) 

de ALBERT OPULSKI*) şi PAUL CERNOVODEANU 

Cu prilejul cantonării trupelor ruse în Moldova şi Ţara Românească 
in timpul campaniei de la Dunăre ce a preced~t războiul Crimeii, marele 
scriitor rus Lev Nicolaevici Tolstoi (1828-1910), pe atunci tînăr ofiţer, 
a stat cîteva luni în garnizoană la Bucureşti, în prima jumătate a anu
lui 1854 1). Datorită, probabil, unei înrudiri mai îndepărtate a familiei 
sale cu kneazul Mihail Dimitrievki Gorceakov, generalissimul oştirii ruse 
din Principate, Tolstoi a fost mobilizat în armata a 12-a de la Dunăre, 
ca locotenent de artilerie. In drum spre front, el s-a oprit la Bucureşti 
tende a ajun$ 1a 12 martie 2). Dar la acea dată '.comandan1Jul S!Uprem 
lipsea din oraş, conducînd operaţiile de trecere a Dunării, încît tînărului 
ofiţer nu i-a rămas altceva de făcut, pînă la întoarcerea superiorului său, 
decît să viziteze Bucureştii şi să se familiarizeze cu· viaţa din capitala 
principatului muntean. 

In această vreme, în o.raşul Bucureşti 3) care ajunsese să numere 
peste 100.000 de locuitori, se deschise.seră străzi noi, şosele, se amena
jaseră grădini şi parcuri 1a Băneasa, Cişmigiu şi Herăstrău, se clădiseră 
case în stil neo-clasic datorită activităţii creatoare a arhitecţilor Villa· 
c:rosse, Tillaye şi Gillie, se înfiinţaseră hoteluri mari după model apusean, 
ca „Hotel de France", „Hotel zur Stadt Wien", „Hotel de Don:dI'es", 

*) Cercetător ştiinţific la Muzeul de stat „L. N. Tolstoi" din Moscova. 
l) Asupra şederii lui Lev Tolstoi în Bucureşti au mai scris Nicolae Toiu, 

Tolstoi în România în „Viaţa Homânească", Iaşi, XX. (1928), nr. 1, pp. 105-114, 
Emanoil Bucuţă, Tolstoi la Herăstrău în lucrarea Pietre de vad, Bucureşti, 193i, 
pp. 238-246 şi Gheorghe G. Bezviconi, Călători ruşi în Moldova şi Muntenia, 
Bucureşti, 1947, p. 419 şi Contribuţii la istoria relaţiilor româno-ruse.„ Bucureşti, 
HJ62, p. 303. 

2) L. Tolstoi, IloJinoe co6paHHe co11a:enuii B 90 TO\laX (Opere complete în 90 
volume), Moscova, tom. 59, p. 257; Journal intime (1853-1865), vol. I, Paris, 1926 
p. 114. 

3) O vedere de ansamblu Ia N. Iorga, Istoria Bucureştilor, Bucureşti, 1939, 
pp. 287-294 ; Ilie Corfus. Aspecte din laşi şi Bucureşti în timpul oC1ipaţiei ruseşti 
din 1852-54„. în Omagiu lui Ioan Lupaş.„ Bucureşti, 1943, pp. 172-177; Dan 
Berindei, Oraşul Bucureşti, reşedinţă şi capitală a Ţării Româneşti (1459-1862), 
Bucureşti, 1963, pp. 214-218 ; .Nicolae Ciachir, Unele aspecte privind oraşul Bucu
reşti în timpul războiului Crimeii (1853-1856) în „Materiale de istorie şi muzeo
grafie" (ed. M.I.B.), III (1965), pp. 195-204 ; * • * Istoria oraşului Bucureşti, 
(ed. M.I.B.), vol. I, Bu:ureşti, 1965, pp. 273-279, 295-304, etc. 
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„Hotel de St. Petersburg" 4) etc. ln Bucureşti, unde directorul băncii din 
Dessau (Prrusia) proiectase înfiinţarea unei bănci comerciale şi ipotecare 
ou un capital de 24 milioane de franci (1850) 5) - se stabiliseră avocaţi, 
medici, ingineri, opticieni străini, se introduseseră toate rafinamentele 
cerute unei capitale moderne : teatre, restaurante, cluburi, cafenele, gră
dini de vară, cofetării, precum şi ultimele inovaţii tehnice : 'ateliere de 
dagherotipii, instalaţii de hidroterapie 6) etc., se înmulţiseră distracţiile 
fiind chemate la Bucureşti trupe de teatru străine, circuri, virtuozi ai 
muzicii 7) ş. a. Pavarea oraşului continuase pe o scară largă, străzile în
cepînd să fie iluminate ou petrol lampant şi se mai adăugaseră încă 
25 de felinare pe Podul Mogoşooiei 8); pentru paza de noapte se în
fiinţase un oorp suplimentar de sergenţi iar deservirea publicului a putut 
fi asigurată prin 400 de birji cu preţuri accesibile tuturora 9). Prefacerile 
şi modernizările transformaseră Buour~ştii la mijlocul secolului ail XIX-iea 
intr--0 adevărată capitală civilizată din sud-estul european, devenită cen
trul urban oel mai populat şi mai însemnat din întreaga peninsulă Bal
canică şi buourindu-se de un prestigiu crescînd in faţa străinilo'f. 

De aceea tînărul ofiţer Tolstoi nu a avut de ce n:greta primele 
sale zile de şedere în Bucureşti, cînd, obligat la o inactivitate forţată, 
şi-a petrecut vremea luînd parte la viaţia tumultuoasă a Capitailei. El 
frecventa destul de des cel mai bun restaurant din Bucurcsti. tinut de 
vienezul Brenner 10) în localu!l transformat ulterior în „Hotel de l'Europe'". 
Aici, le plăcea ofiţerilor ruşi să-şi petreacă s~rile, să joace bhliard sau 
cărţi, să citească, să asculte discuţiile con..-;umatorilor despre politică şi să 
servească o cină bună stropită cu vin de Drăgăşani, care constituia faima 
restaurantului. 

Cu restaurantul lui Brenner rivaliza „Hotel de France" 11), frec
ventat mai ales de ofiţerii marelui cartier general, ce Yeneau mereu să 

4) N. Iorga, Viaţa şi domnia lui Barbu Dimitrie Ştirbei, domn al Ţării Ro
mâneşti (1849-1856), Vălenii de Munte, 1910, p. 126, 129. 

5) Hurmuzaki, Documente privitoare la istoria românilor, vol. XVIIT, Buc., 
1916, p. 331-334, nr. CCXCVIII-IX, p. 339-340, nr. CCCIV. 

6) N. Iorga, op. cit., p. 129. 
7) Idem, Ist. Buc., p. 290. 
8) Vezi şi regulamentul lampagiilor' din Bucureşti de la 11 dec. 1853 în Mihai 

Sînzianu, Jluminat11t în Bucurel!tii de acum optzeci şi doi de ani în „Gazeta muni
cipală", IV (1935), nr. 174 (26 mai), p. 1-2. 

9) N. Iorga, Barbu Ştirbei ... , p. 130-131. 
10) Brenner, care fusese în slujba armatei ruse în timpul războiului cu turcii 

din 1828-1829, s-a stabilit ulterior în Bucureşti., unde a achiziţionat un teren pe 
uliţa nemţească (astăzi str. Smîrdan), în apropierea bisericii Stravropoleos. Aici 
a ridicat el un han, devenit mai tîrziu hotel, bine cunoscut de străini in scurgerea 
a mai multor decenii. Vezi descrierea la W. Derblich, Land and Leute der Moldau 
und Wallachei, Prag, 1859, p. 122 (în trad la G. Potra, Bucureştii la mijlocul se
colului al XIX-lea. Impresiile germanului W. Derblich, Bucureşti, 1941, p. 10) şi 
G. Bezviconi, Călători ruşi ... , p. 362, n. 6. 

11) „Hotel de France" se găsea pe Podul Mogoşoaiei la întretăierea cu ulii.a 
Lipscani ; a fost ridicat în prima 1umătate a secolului al XIX-lea, pe nişte terenuri 
ce aparţinuseră cu un veac înainte boierilor Cantacuzir.o. Din 1866 a purtat şi 
numele de „Grand HOtel", fiind complet renovat de proprietarul de atunci T.in.'i
sache Iliad, cf. Ulisse de Marsillac, Guide du voyageur a Bucarest, Bucarest, (18721, 
p. 24. Vezi şi Ştefan Ionescu, Podul Mogoşoaiei, - Calea Victoriei -, Bucureşti, 
1962, p. 36-37. 
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s€ cinstească ou cîte un pahar de „Clicat" (vin franţu21e<>c) la ghiaţă. Ade
seori lua parte la aceste întruniri şi Tolstoi. Dar cel mai mult îi plă
cea să meargă la „Teatrul Mare" (Teatrul Naţional) 12) a cărui clădire -· 
cea mai frumoasă din ora.ş - se ină:lţa în Cf;ntru, pe Podul Mogoşoaiei. 
'Tolstoi, care privea cu plăcere la „oraşul: mare şi frumos" 13), era entu
ziasmat de teatrul din Bucureşti şi îl frecventa ou aşidlll!itate. El se ducea 
'însă şi la teatrul vechi 14), care nu se putea însă oompara cu cel nou 
.şi de aceea clădirea sa mică şi urîtă aproape încetase s~ mai fie călcată 
de a.şa numita „societate bună", deoarece aici se mai dădeau spectacole 
-şi pentru „oamenii de rînd" : panorame, jonglerii, figuri dţ ceară etc. 

Dealtfel, Tolstoi a început deîndată să trăiască „vesel" în Bucureşti, 
<:u atît mai mult, cu cît, după cum îşi amintea camaradul său din 
.annata de la Dunăre, generalul N. Uşakov, toate clasele locuitorilor 
acordau ruşilor o atenţie deosebită, îi invitau la mese şi la serate de 
dans şi făceau cu plăcere cunoştinţă cu ei 15). Dacă Tolstoi mai considera 
că trăieşte ,,încă nu prea bine", aceasta se d~t.Qra faptuWi „că nu avea 
nici o îndatorirP" (slujbă) şi „nu făcea nimica" 16). " · • 

In casa logofătului dreptăţii Filip Lenş 17), unde îşi avea sed1ul ma
rele cartier al generalului Gorceakov, Tolstoi s..:.a prezentat d.6ar la 
17 martie, a doua zi după reîntoarcerea coiriandantuLui ·general hi oraş. 
Cnea:z;ul. l-a primit cu mult mai bine decît S'-ar fi aşteptat Tolstoi, „în
tocmai ca pe o rucţă", „l-a sărutat şi l-a invitat la dînsul să ia masa în 
fiecare zi" şi i-a promis, dacă va fi posibil, să-l reţină pe lingă. sine. 

12) Executat după planurile arhitectului vienez J?. Hefft între 1846_:_1852 şi 
inaugurat la 31 dec. 1852 ; grav avariat de bombardamentele. aviaţiei hitleriste în 
august 1944, a fost dărîmat în 1946, cf. G. Potra, Teatrul Naţional în Lucrarea „Din 
Bucureştii de altădată", Buc., 1941. p. 40-44; George· Franga, Pagini din istoria 
teatrului românesc, Buc., l!:J44; S. Alterescu şi FI. Tornea, Teatrul Naţional „I. L. 
Caragiale" (Monografie) (1852-1952), Buc., 1955, 148 p. ; N. Stoicescu, Repertoriul 
bibliografic al monumentelor feudale din Bucureşti, Buc., 1961, p. 146-147. · 

13) G. Bezviconi, Călători ruşi ... , p. 419. 
14) Teatrul vechi a funcţionat în vechile case ale boierilor Slătineni (la în

tretăierea actualei Căi a Victoriei cu Bul. Gh. Gheorghiu-Dej, în faţa clădirii Casei 
Centrale a Armatei), fiind înfiinţat pe la 1828 de directorul de trupă italian Gero
·rlimo Momolo ; de aceea localul a mai purtat şi numele de sala Momolo sau Slă
tineanu. Teatrul vechi a funcţionat însă de multe ori şi în sala Bossel. astăzi 
·dispărută, de pe actuala Cale a Victoriei, chiar peste drum de fostul Teatru Na-
1,ional, Cf. Şt. Ionescu, op. cit. pp. 44-46, 57-62. · 

15) N. Uşakov, 3aoocxH 011euu.o;na o uoii:ee Poccuu npoTDB TypunH n aana.o;eLIX 
.n;ep>KaB (Memoriile wrni m:u-tor ocular despre războiul Rusiei împotriva Turciei şi 
.a puterilor apusene) în „L{eeRTHa~n;aTLI oeK" (Secolul al XIX-lea), cartea II-a, 
Moscova, 1872, p. 39-40. 

16) L. Tolstoi, Co1111Remrn .. „ tom. 59, p. 258. 
17) Casa lui Filip Lenş (1777-1853), în care a fost încartiruit comandamentul 

general rus, a fost ridicată pe la 1820 pe Podul Mogoşoaiei (nr. 262). Impreună cu 
]meazul Gorceakov locuiau aici şi prietenii lui Tolstoi, locot. Kotzebue şi locot . 
.Suhtelen. Casa era spaţioasă, cu două etaje, avînd faţada la stradă şi dispunea de 
un mare teren înconjurător. Reparată capital în deceniul al 9-lea al secolului tre
-cut de cunoscutul arhitect Ion Mincu, ea se mai păstrează şi astăzi, fiind folosită 
ca local al registraturii Ministerului Industriei de maşini. Amănunte la Şt. Ionescu, 
op. cit„ p. 119-120 şi Fl. Georgescu, P. Cernovodeanu şi Al. Cebuc, Monumente 
4.in Bucureşti-Ghid. Buc., 1966, p. 49. 
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O asemenea pnmire l-a impresionat mrult pe Tolstoi ; de altfel 
acest lucru se explică într-o mare măsură prin obişnuita ospitalitate
a comandantu1ui general, despre care amintesc mulţi contemporani. 
„Masa, - scria, de exemplu, N. Uşakov - se pregătea în fiecare zi pen
tru 30 de oameni, dar erau invitaţi mai ales cei nou veniţi; ceilalţi ve
neau fără să mai fie invitaţi, dintre persoanele Cartierului general, în
cepînd de la general, pînă 1a locotenent inclusiv.„ Pe cei mai mulţi 
dintre cei ce veneau la masă, prinţul Gorceakov nu-i cunoştea, dar vorbea 
de obicei numa! cu cei cu gradele mai mari" 18). 

După citeva zile de la sosirea lui Tolstoi la Bucureşti, s-a aflat acolo· 
că Anglia hotărise să susţină făţiş Turcia şi că declaI"ase război Rusiei. 
ln ziua următoare, la 16 martie, declarase război Rusiei şi Franţa. 

E ~sibil ca aceste evenimente să fi jucat un rol în !faptul că 
Tolstoi n-a rămas în Bucureşti, ci a fost pus la dlispoziţi:a comandan
tului diviziei a 4-a de artilerie a generailului-maior V. H. Skotel şi 
încadrat (la 20 martie) în bateria a 3-a din brigada a 11-a de artilerie .. 
Peste două zile, încă înainte de a reuşi să plece din Bucureşti, Tolstoi 
a fost transferat în bateria a 3-a a brigăzii a 12-a care era încartiruită.. 
la Olteniţa 19). 

ln această localitate el însă nu s...ia complăcut. De aceea, după o
săptămină de la sosirea sa la Olteniţa, Tolstoi a plecat pentru 3 zile 
la Bucureşti, sperînd ca în acest timp să se înţeleagă cu comandantul 
general pentru transferarea sa în Capitală. Dar cu toate că demersurile
lui au fost încununate cu succes, ele i-au luat mai mult de trei zile. 
fapt pentru care, la 7 aprilie, Tolstoi a primit din partea comandantului 
bateriei, colonelul K. F. Scheidemann, mustrare oficială, în care se
scria : „Acordind o permisiune excelenţei voastre (pentru a pleca) la 
Bucureşti pe trei zile :;:i neavînd dreptul de a acorda învoire fără per
misiunea comandantului brigăzii, cu atît mai mult cu cît serviciul în 
prezent este greu, iar ofiţerii trebuie să fie la posturile lor, vă fac <>
mustrare severă pentru şederea fără permisiune în Bucureşti peste ter
~e.n:ul aoordat şi vă ordon să vă întoarceţi la baterie imediat ce veţi 
primi aceasta" 20). 

După toate probabilităţile, reţinerea lui Tolstoi în Bucureşti a. 
fost provocată de aceleaşi cauze pentru care colonelul Scheidemann a 
cerut întoarcerea sa la baterie şi anume venirea în Principatele dună-
rene a noului comandant general al Armatelor de apus şi de sud, feld
mareşalul kneaz Ivan Feodorovici Paskievici, de la care Nicolae I 
aştepta mai multă iniţiativă decît de la pasivul Gorceakov. Paskievici,. 
trecÎll1cl Qa 3 awilie graniţa şi vi.z:itînd Foc$anii şi Izmailul, a sosli.t la 
5 aprilie în Bucureşti, unde a fost încartiruit la palatul fostului domnitor· 

18) N. Uşakov, 3anBCKH .. , p. 54. 
19) Ibidem. Vezi şi Journal intime .... I, p. 115. 
20) 3am1cKH Bcec01o:moii 6n6moTeKH HM. B. M. Jleunna (PuLlicaţiile Bibliotecii

Vnionale V. I. Lenin), .fascicola 4, Moscova, 1939, p. 50. 
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-Barbu Ştir.bei 21), care în a~el timp, ca şi domnul Moldovei Grigore 
rGhica, emigrase la Viena. Kneazul Gorceakov, care plecase să-l întîm-
p.ine pe SUJP~riiorul său la Focşani, deoarece el era transferat a<l\.llill oa 
-şef de stat major, i-a organizat la Bucureşti o primire deosebit 
·de solemnă. Pa!:.kievici a fost întimpinat în Capitală de o companie de 
·<>noare cu drapele, de toate gradele Cartierului general al armatei, 
•de înalţi demnitari ai principatului muntean şi de unii din cei mai de 
;seamă boieri împreună cu mitropolitul Ţărit Româneşti 22). 

Există temeiuri serioase să presupunem că şi Tolstoi a asistat, de 
casemenea, la ceremonie. Tolstoi a zăbovit la Cartierul general şi în 
.zilele următoare, negrăbindu-se să se l'eîntoarcă la baterie, fapt pentru 
-care şi-a atras nemulţumil'ea şefului său direct, deoarece la Olteniţa 
:situaţia devenise atît de critică, incît chi,ar şi Paştile a fost sărbătorit 
.acolo de soldaţi cu arma în mînă. 

De, altfel, neînţelegerea cu comandantul său nu l-a afectat prea 
·mult pe Tolstoi, deoarece la 13 aprilie el a fost însărcinat să rălmină 
_„cu misiuni speciale" pe lingă conducerea comandamentului corpurilor 
de ar:tiille~ al 3-lea, al 4-lea, şi al 5-lea ale generialului-loootene!Ilt 
A. O. Serpuhovski şi această înălţare în grad a „măgulit vanitatea" tînă
rului locotenent 23). 

Plecînd la Olteniţa să se explice cu colonelul Scheidemann, la 
19 aprilie, Tolstoi a revenit la Bucmeşti, unde a primit ordinul de la 

;generalul Serpuhovski să facă o deplasare prin Muntenia, Moldova şi 
Basarabia. Scopul acestei deplasări a constat probabil, din asigurarea 
transporturilor de răniţi şi bolnavi evacuaţi din spitalele desfiinţate din 
.Bucureşti şi din Oltenia, prin Buzău, Focşani, Bîrlad, Tecuci spre 
Basarabia şi de asemenea din ducerea armelor celor ucişi şi a cojoacelor 
.adunate de la soldaţi după venirea primăverii 24). 

După îndeplinirea misiunii sale, Tolstoi s-a :reîntors apoi din nou 
la Bucureşti, unde a continuat să-şi ducă felul de trai de mai înainte. 
"Tînărul ofiţer şi-a caracterizat astfel modul în care îşi petrecea timpul : 
„Mă plimbam, ascultam muzică şi mîncam îngheţată ... "25). Viitorul titan 
.al literaturii ruse nu se împăca însă cu acest mod de viaţă. „ln afara celor 
două săptămîni pe care le-am petrecut la Olteniţa, cînd am fost trans
ferat la baterie, şi de o săptămînă, petrecută umblînd călare prin 
-Moldova, Muntenia şi Basarabia", scria el la 24 mai mătuşii sale 
"T. A. Ergolskaia, „eu am trăit la Bucureşti; recunosc deschis că acest 

21) Palatul principelui Ştirbei de pe Podul Mogoşoaiei (găzduind astăzi „Mu
-zeul de Artă Populară al R.S.R.", de pe Calea Victoriei 107) a fost construit în-
-1re 1833-1835 după planurile arhitectului francez Michel Sanjouand, în stil neo-
.clasic. Amănunte la Gr. Ionescu, Bucureşti. Oraşul şi monumentele sale, Buc., 1956, 
.P· 164; N. Stoicescu, Repertoriul bibliografic ... p. 59-60; Şt. Ionescu, Podul Mo
~10~oaiei ... , p. 105; Fl. Georgescu, P. Cernovodeanu, Al. Cebuc, op. cit., p. 56 etc. 

22) N. Uşakov, 3an11c1m ... , p. 83. 
2J) Bezviconi, Călători rnşi ... , p. 419. 
2~) Tolstoi, Co11HHcmu1 ... , tom. 59, p. 262. 
25) Tikhon Polner, Leon Tolstui sous l'uniforme 1854-1856 în vol. Journal 

<intime ... , I, p. 159. 
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mod de viaţă întrucîtva distrat, în totală trindăvie şi care costă scump, 
·nu-mi place absolut deloc" 26). 

Tolstoi voia să reruunţe la inactivitatea sa şi împrejurările s-au 
petrecut în aşa fel, incit dorinţa sa s-a îndeplinit; împreună cu co
mandamentul, Tolstoi a plecat la Silistra, unde a rămas de la 28 m1ai 
pînă la 13 iunie 1854, cînd asediul cetăţii a fost ridiicat şi armatele 
ruseşti au început retragerea pe drumul Buetrreştilor, spre nord. Trecînd 
prin Slobozia, Cecani, Urziceini, Coşereini, comandamentul rusesc s-a sta
bilit la curtea boieI"ll.lui Barbu Catargiu din Maia, la nord-est de Bucu
reşti 27). A stat aici şi Tolstoi, care, dealtfel, mai mult se afla în Bucu
reşti, aşa încît transferul comandamentului rusesc la Frăteşti, iar apoi 
la Jilava, nu s-a reflectat asupra situaţiei lui Tolstoi. 

In Bucureşti, el a trăit în condiţii excelente, într-o casă cu balcon. 
Singurul lucru care îi lipsea, era un pian, dar şi acesta spera de la o 
zi la alta să-l înC'hirieze 28). 

De altfel, în ciluda timpului liber din belşug şi a condiţiilor exce
lente de triai, Tolstoi lucra foarte puţin ; îi lipsea însing.urarea pe care 
-0 putuse dobînrli atît de uşor în Caucaz 29). Petrecerea timpului fără de 
ocupaţie la comandament care descompunea ofi~erimea, s-a răsfrînt si 
asupra lui Tolstoi : el juca foarte mult cărţi, pierdea, şi împrumuta bani ; 
începuse să manifeste ambiţie şi vanitate 30). Aflînd că rănirea fiului 
comandantului artileriei, a sublocotenentului din corpul de gardă al ar
tileriei cu cai. Osip Adamovici Serpuhovski, a fost raportată ţarului, 

Tolstoi notează că acest lucru îi .,displace", sublocotenentul fiind doar 
„un ticălos", iar mila monarhică „o trivialitate" 31). 

„Aşa numiţii aristrocraţi provoacă în mine invidie", 32) nota Tolstoi 
în jurnal!ul său. Inoercînd să arate la ful ca ei, Tolstoi se ţinea ex•agerat 
de nundnu şi înfumurat. Relaţiiile sale cu tovarăşii de regiment erau 
reci, iar ou comandanţii rele cu totul. Au contribuit la aceasta şi încli
n.a~ lu§: Tolstoi de a se indispune de o:rOCe fleac, drascibilitatea lui 
neobişnuită şi firea sa iute 33). 

RelaţHJle proaste ale lui Tolstoi cu camarazii săi de arme, precum 
""Şi desele indispoziţii fizice provomte de căldura insuportabilă din vara 
anului 1854, ca şi o intervenţie chirurgicală <;uferită pentru vindecarea 
unP.i fistule dentare, la 30 iunie, l-au obligat pe Tolstoi să-şi petreacă 
aproape toate zUele sub acoperişul casei sale M). Dar de îndată ce se 

26) Tolstoi, op. cit., ibidem. 
27) Journal intime .. „ I, p. 116. 
28) Ibidem, p. 123. 
29) Pentru care vezi A. Opulski, JI. H. ToJicToii sa KauKaJe (L. N. Tolstoi în 

Caucaz), Moscova, 1960, 180 p. 
30) Journal intime ... , I, p. 116, 117 
31) Ibidem, p. 120 ; P. Menkov, 3am1cKB ... (Scrisori), vol. I, p. lî!l. 
32) Tolstoi Co'luueuu11 ... , tom. 47, p. 16. 
33) Journal intime ... , I, p. 120-122. 
34) Ibidem, p. 116-117, lHi; T. Polner, Leon Tolstoi sous l'uniforme ... p. 159. 
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mai răcorea puţin, el ieşea serile la plimbare în grădini, acestea aflin
du-se în oraş într-un număr foarte mare şi întinzîndu-se de la barierele 
capitalei şi pînă în centru. Cele mai bune din ele, cu cai 35), Warenberg :>6), 
Cişmigiu 37), erau frecventate şi de bogătaşii din Bucureşti. In asemenea 
grădini domnea multă veselie, cîntau cîteva orchestre, în fiecare dumi
nică se făceau iluminaţii şi adeseori focuri de artificii sau se dădeau 
reprezentaţii sub cerul liber. Cu toate că pentru intrarea în grădină 
trebuiau plătiţi cite 2 „sfanţi", ele erau pline de lumea care roia şi 
prin locurHe însori.te şi pe aleile umbroase şi pe poduri şi în ju1rul 
chioşcurilor şi al pavilioanelor. 

Ca şi în alte grădini, Tolstoi a fost la Herăstrău 38) şi s-a plimbat 
adeseori pe Podul ~ogoşoaiei. Sclipitoarea viaţă bucure~teană l-a sustras 
însă pe extrem de impresionabilul Tolstoi, de la aceea predispoziţie 
sufletească ca.re îi era necesară pentru munca de creaţie. Lui Tolstoi 

35) Grădina cu cai - astăzi de mult dispărută - se ridica la mij.1.ocul vea
cului trecut pe Podul de pămînt, lingă Dîmboviţa ; mai tirziu strada care s-a 
tăiat acolo, a purtat în amintirea ei numele de Grădina cu cai. Grădina se afla 
cuprinsă între piaţa Mihail Kogălr.iceanu şi B-dul Gh. Gheorghiu-Dej de astăzi, 
pe locul unde se ridică în prezent un impunător bloc de locuinţe. Grădina purta 
acest nume, deoarece un întreprinzător avusese ideia a ridica în mijlocul ei un 
foişor şi a aşeza cai de lemn ce se învîrteau în jur. Tot în această grădină se adu
nau altădată bucureştenii să vadă circul italianului Carlo Serie şi felul cum dresa 
caii polonezul Dunski ; la 1856 funcţiona şi un teatru de vară. Asupra grădinii cu cai 
a se vedea unele amănunte în Derblich, op. cit., p. 131, apoi în romanul lui Di
mitrie Bolintineanu, Doritori nebuni, apărut în fascicule în ziarul „Dîmboviţa", 
anul VI (1864), nr. 40 (14/26 augustj, p. 159 şi la George Potra, Grădinile Capitalet 
în lucrarea Din Bucureştii de altădată, vol. II, Bucureşti, 1942, p. 5. 

36) Grădina Warenberg - ce purta numele proprietarului său german, -
se afla in apropierea grădinii cu cai, la marginea Dîmboviţei, mai sus de Uliţa 
Izvor, stradă ce şi-a păstrat şi astăzi numele. Pe locul grădinei - dispărută de
mult - se ridică în prezent case de locuit. 

Călătorul Derblich povesteşte la 1856 că bucureştenii se duceau să petreacă 
in fiecare joi şi duminică la Grădina Warenberg, unde pentru un pret de intrare 
de ciţiva ducaţi, asistau la o muzică splendidă şi la o iluminaţie feerică, demnă de
oricare mare oraş. (Derblich, op. cit., p. 130, 131). 

37) Grădina Cişmigiu alcătuieşte şi astăzi o podoabă în centrul oraşului pe un 
spaţ.iu vast cuprins intre B-dul Gh. Gheorghiu-Dej, str. Schitu Măgureanu şi strada 
Ştirbei Vodă. Această grădină a :Co~t amenajată între 1847-1851 de horticultorul 
german Karl Wilhelm Mayer pe un teren mlăştinos ce alcătuia în veacul al 
XVIII-iea vecinătăţile lacului lui Dura neguţătorul. Asupra ei călătorul Derblich 
se exprimă astfel în 1856 : ,,locul vesel de adunare al tuturor plimbăreţilor, punctul 
de unire al iubitorilor de viaţă, de toate stările... unde te crezi transportat în
tr-un elegant loc de distracţie al unui stat civilizat... în grădină se găsesc mai 
multe case drăguţe, unde se servesc diferite produse răcoritoare orientale. Grădina 
este întreţinută mereu într-o stare de curăţenie exemplară... Pajişti şi straturi de· 
flori, coline şi cîmpii, lacuri şi insule, grote, tufişe şi alee sînt unite într-o variaţie 
graţ10asă ... " (Derblich, op. cit., p. 91-93). 

38) Grădina Herăstrău era un alt loc de petrecere al bucureştenilor din vea
cul trecut pe marginea lacului Herăstrău, pe locurile unde se află astăzi splendidul 
Parc de Odihnă şi Cultură. La mijlocul secolului al XIX-lea se aflau în grădina 
Herăstrău mai multe chioşcuri unde se vindeau răcoritoare şi un restaurant cu 
orchestră de lih1tari. La Herăstrău, mult în afara oraşului de atunci, se ajungea: 
ieşind de pe Podul Mogoşoaiei şi mergînd pe Şoseaua Kiselev, cel mai renumit 
şi elegant loc de plimbare al bucureştenilor de odinioară. Asupra grădinei Heră
r.trău, vezi cîteva date la Ulysse de Marsillac. Guide du voyageur d Bucare3t: 
(1872), p. 29-30. 
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11 era ~1ne în raţa rudelor sale de incapacitatea lui de a scrie ş1 m
cerca să se justifice, de ce nu lucrează, neoprindu-se în acest caz nici 
în faţa celor mai mari exagerări : „Viaţa pentru aceasta (pentru scris) 
nu este potrivită" - ii explică el Ergolskaiei, mătuşei sale, la 19 iunie 
- „sînt ocupat fie la tabără, fie în campanie" 39). 

Dealtfel, cu toate că Tolst.oi, în timpul cit a slujit în armata de 
la Dunăre, n-a terminat nici o operă nouă, el a meditat însă destul de 
rodnic asupra cî1lorva subiecte (Romanul unui proprietar funciar rus 
şi Jdanov) 40) şi a lucrat mai activ la desăvîrşirea celor vechi (Jurnalul, 
început în Caucaz, Adolesc:enţa şi Memoriile unui artilerist) "1). Starea 
de nemulţumire a lui Tolstoi din acea vreme U.ebuie însă explicată '?i 
prin dorinţa lui de a se transfera în armata din Crimeia ; la 11 iulie el 
prezenta un raport în acest sens, fiind nerăibdător să slujească patriei, 
acolo unde se întrevedea primejdia mai mare 42). In timpul şederii sale 
la Bucureşti, Tolstoi a citit foarte mult, uneori chiar şi „în timpul ceaiu
lui, mesei sau a desertului". El a făcut lecturi din Goethe, Schiller, 
Dickens, Georg;:-s Sand, Beecher-Stowe, Dumas, Beranger, La Fontaine, 
Carra, Sue ş.a. şi i-a recitit pe scriitorii ruşi, mai cu seamă pe Pu..i:;kin 
şi pe Lermontov 4:1). 

La 21 iulie, Tolstoi a părăsit Bucureştii, plecînd în misiune la 
Rîmnic, apoi în Moldova la Birlad, pentru ca de la 9 septembrie să-şi 
stabilească sediul la Chişinău, înainte de a pleca pe frontul de luptă 
din Crimeia 44). 

Şederea marelui scriitor de mai tîr„âu în Principatele dunărene în 
primăvara şi vara anului 1854 i-a lăsat o profundă impresie. El a iubit 
pe romd.ni cu care a legat pretenii, mai cu seamă la Bucureşti. Indeosebi 
Tolstoi a prins aici afecţiune pentru un medic, cu care se întreţinea 
în lungi discuţii, de ore. 

El a păstrat cu căldură amintirea acelui om pînă la adînci batrîneţi. 
D. P. Makoviţki, medicul lui Tolstoi, în ultimii săi ani de viaţă, a notat 
1rl. ];905 ,: „In biblioteca de la Iasnaia Poliana am găsit un exem'plar 
din Schiller, (ed. Gotha, 1840). 

„Această carte - a spus Lev Nicolaevici - mi-a dăruit-o un 
doctor în Bucureşti, un român care m-a îngrijit şi m-a iubit" 45). 

„Despre Bucureşti, mi-a rămas o impresie poetică - mărturisea 
Tolstoi acelui~i doctor D. P. Makoviţki. „Acolo era un Corso elegant, 
salcîmii albi. După viaţa din tabără şi murdărie, ern foarte plăcut. Bir
jarii aveau cai minunaţi şi în acelaşi timp toţi erau ruşi" 46). 

39) Tolstoi, Co11neeB1IJ1 ... , tom. 59, p. 267. 
40) Journal intime ... , I, p. 116 şi 128. 
41) Ibidem, p. 116, 117, 119, 122, 124, 125. 
42) Tolstoi, CmmHeHQ:.11 ... , to:n. 47, p. 11. 
43) Journal intime ... , I, pp. ln-131. 
44) Ibidem, pp. 1'33-157 ; T. Polner, op. cit., p. 159. 
45) D. Makoviţki, HcHOII11JI1111ci<11e aaIIHCKH - Jlen ToJicro:iî:. Marnpna.'ll>r 11 Oy6JI11-

1<au,11H (Scrisori de la Iasnaia Poliana - Lev Tolstoi. Materiale şi publicaţii), Tula, 
1958, p. 184. 

46) N. N. Gusev, Marepnam.r K 6Horpaq11m JI. H. ToJicToro (Materiale privind 
biografia lui L. N. Tolstoi), Moscova, vol. I, p. 492. 
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Contactul lui Tolstoi cu romanu, observaţiile asupra vieţii lor,.. 
cunoaşterea istoriei lor, i-au risipit foarte repede părerile preconcepute
despre acest popor, i-au ajutat să &cape de „vederea injustă" asupra lui„. 
după cum notează el însuşi în memoriile sale, vedere care era „comun~ 
pentru toată armata şi care era împrumutată de la proştii", cu care
a avut de a face pînă acum. „Soarta acestui popor este scumpă şi tristă''
- adaugă el în ~ceeaşi notă li7). 

Despre români Tolstoi a păstrat o amintire plăcută toată viaţa sa. 
„Poporul de acolo seamănă cu poporul rus, cu poporul cel bun rusesc''
mărturisea peste mulţi ani Tolstoi 48• rememorîndu-şi cu nostalgie anii 
tinereţii, cînd proaspăt ofiţer, cu firea iute şi dornic de realizări, trăise
cît.eva luni pe pămîntul tării noastre. · 

RESUME 

Les auteurs reconstituent la periode de la vie du grand ecrivain russe Leon 
Tolstoi qu'il passa â Bucarest dans la premiere moitie de l'annee 1854 en sa qualite 
de jeune officier d'artillerie. lors de la guerre de Crimee. Detache pour peu d~· 
temps â Olteniţa aupres du commandement de la 4-e division d'artillerie, Tolstoi 
revient ă Bucarest au debut du mois d'avril, charge de missions speciales aupres. 
des chefs des corps 3, 4 et 5 d'artillerie du general-lieutenant. A. O. SerpuhovskL 
Plus tard, il effectue un voyage commande ă travers la Valachie, la Moldavie et 
la Bessarabie et, entre le 28 mai et le 13 juin, il participe ~ l'assaut de Silistra. 
L'ete de l'annee 1854 retrouve Tolstoi ă Bucarest, ou, en dehors de la vie de dis
tractions habituelle ă la capitDle, il s'occupe de lectures et met la derniere main 
ă plusieurs de ses oeuvres litteraires (le Journal, commence au Caucase, l'Adolescence
et les Memoires d'un Artil!pur), tout en meditant encore ă d'autres nouveaux sujets. 
(Roman d'un proprietaire foncier russe et Jdanov). 11 quitte definitivement BucaresL 
le 21 juillet pour se diriger, par la Moldavie, vers le front de Crimee. 

Leon Tolstoi a conserve jusqu'ă la fin de ses jours des souvenirs profonds. 
de son sejour ă Bucarest P.t sur la nature hospitaliere du peuple roumain. 

47) Journal intime ... , I, p. 126. 
4~) Makoviţki, op. cit., p. 184. 
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