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De la “Sic cogito” a lui Bogdan Petriceicu Hasdeu mi-a venit ideea de a scrie despre Castelul
Iulia Hasdeu
de  la 
Campina 
– un loc incarcat de mister, o constructie bizara, care  poarta printre incaperi povestea de
dincolo de moarte a fiicei marelui  scriitor. Pentru cei care nu stiu, Iulia Hasdeu era considerata 
o fiinta fenomenala. La 2 ani si jumatate stia sa citeasca, la 4 ani  scria, la 5 ani compunea
primele poezii, la opt ani isi dadea examenele  pentru cursul primar, la 11 ani a absolvit Colegiul
National Sfantul  Sava si Conservatorul, Sectia Pian si Canto, iar incepand de la 16 ani a 
studiat la Sorbona, reusind sa atraga atentia tuturor profesorilor prin  tot ceea ce era.

  

Disparitia ei, la doar 19 ani, a dezechilibrat total existenta  tatalui, Bogdan Petriceicu Hasdeu.
Sperand si crezand in intalnirea cu  spiritul Iuliei, acesta a inceput sa practice spiritismul, sa-si 
doreasca un loc de intalnire cu fiica sa, departe de curiozitatea  oamenilor. Si ce loc mai potrivit
decat terenul de aproape un hectar pe  care il avea la Campina? Locuinta a fost realizata in
trei ani, Hasdeu  pretinzand ca a proiectat-o urmand comunicarile spiritiste ale fiicei  sale. Ce a
rezultat? Caragiale a facut
castelului Iulia Hasdeu
una  dintre cele mai fidele descrieri:”Templul este orientat catre rasarit,  baza avand forma unei
cruci, iar axa principala cazand perpendicular pe  meridian.
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Are doua corpuri cu cate un etaj si un donjon central,  sugerand prin aceasta conceptul
Trinitatii. Pe usa masiva de la intrare,  fixata pe un ax de fier, era incrustat blazonul familiei
Hasdeu – Pro  fide et patria- si dictonul lui Galilei- E pur si muove. In interior,  sub domul inalt al 
donjonului 
central, in mijlocul salii circulare, se  afla un stalp de marmura trandafirie, de care se rezemau
doua scari de  fier urcand spre braul donjonului, unde era o galerie metalica[…]. La  baza
stalpului de marmura se afla fotografia Iuliei din ziua  inmormantarii. Corpurile laterale ale
castelului aveau cate doua  saloane, unul mare, altul mai mic. Intr-unul era asezat pianul Iuliei, 
despre care se spune ca ar fi cantat singur. In celalalt era biblioteca  Iuliei si portretul ei in
marime naturala. O locuinta in care spiritul  acesteia se putea usor identifica.”

  

Pentru a citi mai multe despre Castelul Iulia Hasdeu, accesati aceasta sectiune  a site-ului
nostru.

  

Citeste mai mult...

  

Sursa: www.totpal.ro
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