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INTRODUCERE

Fără a intra în detalii asupra naturii, valabilităţii sau utilizării
teoriei generaţiilor în practica curentă, o abordare din această perspectivă
a schimbărilor petrecute în istoriografia română de la finele secolului XIX
şi începutul celui următor ar putea adăuga cîteva elemente fundamentale
în descifrarea motivaţiilor şi mecanismelor care au dus la impunerea unei
“noi şcoli” istorice (“şcoala critică”), a strategiei în acapararea şi controlul
domeniului vreme de aproape trei decenii.
Demersul nu este întîmplător şi nici singular în această direcţie.
S-au evidenţiat deja suficiente motivaţii şi aspecte din evoluţia şcolii
critice, cu implicaţii majore şi de lungă durată în prefacerea disciplinei1. O
reluare a subiectului însă, printr-o lectură în filigram şi o abordare ceva
mai nuanţată, răspunde necesităţii de a cunoaşte deopotrivă şi
mecanismele subtile, deseori de culise, ce au constituit resorturile intime
ale unor schimbări nu numai în domeniul istoriei, ci al culturii în general.
Pentru că, aşa cum remarca şi N.Iorga - unul din principalii protagonişti ai
conflictului dintre “vechea” şi “noua” şcoală istoriografică -, atunci cînd
îşi elabora spre senectute cartea memorialistică Orizonturile mele. O viaţă
de om aşa cum a fost şi încerca să mai estompeze din radicalismul său
juvenil, în societatea românească de la acea vreme de istorie “atîrnau toate
celelalte”2. Iar afirmaţia are întru totul acoperire, deoarece, la noi, strînsa
legătură dintre scrisul istoric şi finalitatea lui politică şi patriotică
constituie determinanta fundamentală a celei de-a doua jumătăţi a veacului
XIX, materia bucurîndu-se de o hegemonie evidentă prin cucerirea
definitivă a spiritelor, a gîndirii şi acţiunii. Însă dacă pînă prin anii 1880
noţiunea de istoric scapă destinului comun ce atribuim astăzi vocabulei
(desemnînd un grup social ancorat de un cîmp concret al cercetării) - pînă
atunci domeniul fiind deschis oricui, fără o “disciplină a disciplinei”,
înregistrîndu-se astfel etichetări de “istoric” şi beneficiind de onoruri
academice sau de poziţii universitare personaje ce proveneau din cele mai
diverse paliere socio-profesionale -, anii de la cumpăna dintre secole, cînd
se impune noua şcoală în istoriografia română, aduc în discuţie o altă

schemă de percepere a profesionistului, ceea ce nu înseamnă că
legitimitatea “ştiinţifică” este definitiv fixată.
Lucrarea de faţă nu-şi propune aşadar o incursiune tradiţională în
istoriografia epocii, ci va căuta mai degrabă să surprindă apariţia unei
conştiinţe a istoricilor ca profesionişti şi ca grup. Va fi o analiză mai mult
prin indivizi şi mai puţin prin ideologie ori chestiuni de metodă, deloc
absente în această perioadă. Deşi intervalul de timp avut în vedere este
relativ scurt, el este totuşi fără precedent prin semnificaţii, întrucît
marchează noi forme de mobilizare a unor personaje dotate cu mari
capacităţi intelectuale ce au riscat să denunţe şi să discrediteze “puterile”
recunoscut competente pînă atunci, pentru o cauză declarat superioară şi
menită a reforma domeniul. Dacă anterior transferul puterilor simbolice se
făcuse oarecum paşnic (eventualele dispute, polemici, nezguduind prea
mult eşafodajul intelectual al cuiva şi în nici un caz grăbind sfîrşitul
vreunei cariere), în succesiunea firească a generaţiilor, acum, la trecerea
dintre veacuri, acesta capătă forme brutale, pîrghiile de putere fiind
aproape smulse de la cei ce le deţinuseră. Cînd şi de ce se produce ruptura
la nivelul noii semnificaţii atribuite istoricului şi cum de s-a scindat
breasla în două tabere dispuse a pune totul în joc pentru a se impune - sunt
doar două din întrebările ce caută răspuns cu prioritate.
Pornind de la aceste elemente, vom încerca totodată să evaluăm
puterea socială a şcolii critice prin reliefarea cîtorva componente ale
strategiei puse în lucru de principalii ei reprezentanţi (I.Bogdan, N.Iorga şi
D.Onciul), căutînd să desluşim motivaţiile şi mecanismele acţiunii
“triadei” în cîmpul socio-intelectual. A restrînge sfera argumentelor
schimbării doar la chestiuni legate de renovarea materiei, de ideologie
(cum s-a făcut deja), ar fi nu numai un fapt simplificator, dar şi păgubitor
în cazul unui fenomen de o asemenea complexitate. Trebuie invocaţi
neapărat şi alţi stimuli ce ţin atît de sensul datoriei profesionale, dorinţa de
înnoire, devotamentul civic, cît şi de nevoia de a domina, fidelitatea faţă
de un grup, căutarea securităţii materiale, glorie, ură, răzbunare etc,
sentimente pe care psihanaliştii moderni nu le-au ocolit, invocîndu-le ca
pe adevăruri eterne ce au căpătat de-a lungul vremii expresii diferite. În
strînsă legătură cu acestea intervine acţiunea altor cîmpuri, precum
structurile sociabilităţii, regulile etice, cutumele familiale, de grup sau
regionale, stereotipiile metodologice, canoanele estetice, spiritul de

imitaţie, practicile din viaţa privată, imaginea de sine şi faţă de celălalt etc,
toate meritînd să reţină atenţia, întrucît ele sînt rezultatul unor îndelungi
elaborări, au fost achiziţionate încă din perioada formării intelectuale şi
îmbogăţite de-a lungul timpului, odată cu angajamentele sociale şi
profesionale.
Şi pentru că în epocă toată lumea gîndea în termenii unui conflict
între generaţii, în cadrul căruia s-au exprimat numeroase adevăruri şi pe
temeiuri artistice, filosofice, istorice, sociologice ori psihologice,
considerăm oportună încercarea de a descifra din această perspectivă
emergenţa mişcării istoriografice româneşti la finele secolului XIX şi
debutul celui următor. De altfel, nu e vorba de un fenomen singular în
contextul european, epoca - acest Fin-de siècle - aducînd cam peste tot în
prim plan o nouă vogă, revolta tinerilor, în care ideologia şi un nou tip de
discurs se vor pline de rezonanţa radicalismului, a schimbării cu orice
preţ.
În cazul nostru însă, a identifica o ruptură nu înseamnă neapărat
că am izolat şi definit o generaţie. Segregaţia din cadrul comunităţii
istoricilor români a pus faţă în faţă două grupe în interiorul cărora au
coexistat diferite clase de vîrstă. Cu toate acestea, am folosit termenul de
generaţie, care acoperă în bună măsură şi categoria clasei de vîrstă, pentru
că rezultă dintr-o conştiinţă minimală a unei acţiuni colective, relativ uşor
de circumscris. Deşi acestei formule generale i s-ar putea aduce suficiente
reproşuri - neconstituind întotdeauna un element cheie în înţelegerea
faptelor şi trebuind mereu să i se ataşeze o sumă de alte variabile -, în
cazul nostru este operatorie, şcoala critică fiind investită astfel, într-o
manieră stabilă, cu un rol social în sînul unei comunităţi specifice
(intelectuale), în virtutea capacităţii ei de a fi creat o memorie colectivă, de
a fi omogenizat şi alte clase de vîrstă în judecarea comună a trecutului şi a
societăţii româneşti.
Totodată, pentru a desluşi cît de cît fidel evenimentele, am căutat
să pătrundem mai adînc în miezul lor, într-o zonă apreciată ca “obscură” şi
nedemnă de atenţia analiştilor. Un atare tip de anchetă a stîrnit deja
comentarii nefavorabile, atunci cînd ne-am “atins” de unul din miturile
istoriografiei noastre, de Nicolae Iorga3. Cu toate acestea, a privi un
eveniment sau un individ pînă la indiscreţie ne pare a fi una din
principalele funcţii ale ştiinţelor omului şi societăţii - poate cea mai utilă -,

deoarece acest lucru este singurul instrument de identificare a multora din
resorturile istoriei. Nu întîmplător, Honore de Balzac sugera în Iluzii
pierdute că sunt două istorii: “L’histoire officielle, menteuse [...], puis
l’histoire secrète oú sont les véritables causes des eveniments, l’histoire
honteuse”. În consecinţă, am considerat oportună utilizarea a cît mai multe
citate din sursele primare, lăsîndu-le adeseori doar pe acestea să
vorbească, cu un plus de culoare a epocii, pentru că numai astfel vom
putea avea imaginea nuanţată, cuprinzătoare şi complexă a mecanismelor
ce au generat schimbări în cîmpul istoriografiei române la cumpăna
secolelor XIX şi XX.

1. Paul E.Michelson, The Birth of Critical Historiography in Romania: The
Contributions of Ioan Bogdan, Dimitrie Onciul and Constantin Giurescu, în “Analele
Universităţii din Bucureşti”, istorie, 1983, p.59-76; Al.Zub, De la istoria critică la criticism
(Istoriografia română la finele secolului XIX şi începutul secolului XX), Bucureşti,
Edit.Academiei, 1985.
2. N.Iorga, Orizonturile mele. O viaţă de om aşa cum a fost, ed.Valeriu Râpeanu
şi Sanda Râpeanu, Bucureşti, Edit.Minerva, 1984, p.203.
3. L.Nastasă, Strategii matrimoniale în mediul universitar românesc la finele
sec.XIX. Cazul Nicolae Iorga, în vol. Istoria ca lectură a lumii, coord. L.Boicu, G.Bădărău şi
L.Nastasă, Iaşi, Fundaţia Academică “A.D.Xenopol”, 1994, p.619-630. Vezi comentariile
critice ale lui Andrei Pippide, în “Anuarul Institutului de istorie A.D.Xenopol”, Iaşi, XXXII,
1995 [1996], p.357-363.

IDEEA DE GENERAŢIE.
AFINITĂŢI ŞI CONTRASTE
INTERGENERAŢIONALE

Păstrînd o anumită distanţă faţă de iluzia că s-ar putea explica
îndeajuns schimbările din cultura română la cumpăna dintre veacuri doar
din perspectivă generaţionistă - iar acest lucru numai în virtutea reţinerilor
manifestate de Lucian Febvre şi discipolii săi de la Annales1 -, vom căuta
să evidenţiem cîteva din elementele care ar putea oferi soliditate
demersului şi să circumscriem specificităţile noii generaţii de istorici care
au activat acum, vizavi de o gamă cît mai diversă de alte conjuncturi şi
motivaţii ce au contribuit la definirea unui nou curent istoriografic.
Noţiunea de generaţie a fost mereu utilizată, intervenind în
discursurile asupra tinerilor, asupra bătrînilor, asupra schimbărilor
familiale etc; a fost invocată cînd surveneau transformări politice, sociale,
economice sau apăreau noi producţii intelectuale ori artistice. Mai mult
decît o simplă localizare temporală, înscrierea indivizilor sau a operelor
într-o “clasă de vîrstă” dă sens şi imagine unui destin comun. Dacă din
perspectivă biologică măsurăm în primul rînd limitele cronologice şi
schimbările datorate vîrstei (însă fără informaţii concrete asupra fiinţei
socio-istorice), apartenenţa la o generaţie constituie totodată şi un
fenomen social. Unitatea internă a unui grup generaţional este conferită nu
atît de identitatea sau apropierea ca vîrstă (prin situaţia analoagă faţă de
cursul biologic), cît mai ales de influenţele sociale şi spirituale comune.
Aşadar, cînd vorbim de generaţie nu trebuie să confundăm fenomenele
biologice cu cele socio-intelectuale, între care există însă legături
indisolubile. Individul este produsul influenţelor şi curentelor spirituale
contemporane lui, dar care sunt în acelaşi timp familiare şi cercului social
căruia îi aparţine. Sub acest aspect, doar evenimentele colective majore
pot
contribui
la
cristalizarea
grupurilor
generaţionale,
la
contemporaneitate, prin formarea şi omogenizarea unor idealuri
directoare. Iar accelerarea dinamicii sociale, transformările rapide dintr-o
anume societate, constituie de regulă una din principalele cauze ale

impulsurilor generaţionale şi evident, ale conflictelor. Pentru că în
afirmarea noii generaţii, opoziţia şi confruntarea sunt inerente de cele mai
multe ori; pentru a exista, ea trebuie să se autonomizeze şi să se
diferenţieze de precedenta. În felul acesta se disting primele rudimente ale
imaginii sociale ce caracterizează noua generaţie. Iată de ce punerea în
evidenţă a efectelor de vîrstă şi a fenomenului de generaţie în mediul
intelectual depăşeşte demersul descriptiv sau taxinomic, aceste efecte
devenind angrenajele, uneori determinante, de funcţionare a societăţii
intelectuale2.
Evident, în cadrul conflictului dintre generaţii, referinţele se fac
mereu la înaintaşi, cei care condiţionează în fapt apariţia noilor
contestatari; iar cei din urmă reproşează îndeosebi imobilismul, dispoziţia
conservatoare, inhibatoare a “bătrînilor”, neputinţa de a vedea în
perspectivă, faptul că sunt retrograzi şi încăpăţînaţi, cu aerul că ei ştiu
totul iar deciziile lor au la bază experienţe îndelung verificate. Mai mult
chiar, conjunctural, Ovid Densusianu (apropiat într-o primă etapă triadei)
îi considera pe aceştia “apostoli mincinoşi”, ca replică la calificativele
ataşate tinerilor intelectuali: “apatici, sceptici şi cosmopoliţi”3. De fapt,
aproape mereu tinerii au fost percepuţi doar prin defecte, fără o identitate
recunoscută şi acceptată în manieră convenabilă, chiar fără autonomie. Nu
întîmplător li se impută iresponsabilitatea, indisciplina, teribilismul,
incapacitatea prin insuficientă iniţiere, lipsa experienţei, graba în ceea ce
fac, aplecarea spre vicii etc. De aceea, vocea lor, iniţiativele, apelurile
cădeau mereu în gol, fără audienţă semnificativă în cercul “bătrînilor”.
Aproape întotdeauna şansa lor de a se impune a fost acţiunea în grup şi,
eventual, revolta (cu un rol important în sociabilizarea lor şi stabilirea
unor coeziuni durabile), sau adeziunea la un “bătrîn” (ori la un grup dintro altă clasă de vîrstă), adică la o forţă socialmente activă şi care ocupă
deja poziţii cheie într-un mediu specific. Această ultimă opţiune implică
însă, în anumite cazuri, o perioadă de servituţi şi de obedienţă, ca mijloc
de propulsare, care nici nu este totdeauna pe placul tinerilor şi nici nu
poate da naştere la efecte generaţioniste majore. Pentru că cei ce au
aplecare spre obedienţă, ca admiratori conjuncturali şi linguşitori, uşor se
lasă contaminaţi de aceleaşi trăsături de caracter ca ale “patronului”,
devenind spre senectute chiar mai intoleranţi şi mai conservatori decît el,

ca o compensaţie parcă pentru aşa-zisele - şi de bunăvoie acceptate umilinţe în “aşteptare”.
Ţinînd însă seama de disocierea netă pe care am operat-o între
noţiunea biologică (clasă de vîrstă aşezată într-un spaţiu social) şi
noţiunea intelectuală, lucrurile ar putea căpăta un plus de nuanţe, întrucît
sunt indivizi ce aparţin aceleiaşi generaţii biologice, dar altei generaţii
intelectuale. A fi “bătrîn” biologic constituie un avantaj din multe puncte
de vedere, în primul rînd prin experienţa dobîndită4. Dar sunt “bătrîni”
intelectualiceşte care în cadrul acumulărilor specifice vîrstei nu acceptă săşi apropie şi alte experienţe mai recente, iar acest fapt s-a dovedit dramatic
nu numai în confruntarea cu noua generaţie - care pur şi simplu refuză
“moştenirea”, refuză să se identifice cu modelele propuse -, cît mai ales în
plan intim, personal. Cazul lui Gr.G.Tocilescu este revelator şi explicat de
Al.Lapedatu în Memoriile sale. Însărcinat de Ministerul Instrucţiunii să
aleagă din arhiva fostului profesor, decedat, documentele ce aparţineau
Muzeului Naţional de Antichităţi (în 1909), Al.Lapedatu constata
puternica “criză de conştiinţă ştiinţifică” pe care a trăit-o Tocilescu în
ultimii ani de viaţă. După o remarcabilă operă de tinereţe, acaparat treptat
de însărcinări şi demnităţi, “nu s-a mai putut ţine în curent cu progresele
specialităţii sale”, iar în lupta cu noua şcoală istoriografică a ignorat - în
spirit de frondă - producţiile ei, informaţia depăşindu-l treptat. De aceea,
spre sfîrşitul carierei a preferat să ţină mai multe comunicări verbale decît
să publice; “în felul acesta el îşi întreţinea, pe de o parte, faima sa de om
de ştiinţă, iar pe de altă parte putea - cînd era cazul - să revendice
prioritatea descoperirilor sale arheologice şi epigrafice”5.
Această bivalenţă a noţiunilor (biologic-intelectual) a fost
surprinsă de altfel în epocă - deşi cu mare nedumerire, însă cu o deosebită
abilitate a condeiului în a deturna sensul real - de V.A.Urechia, în articolul
său Tînăr-Bătrîn, Bătrîn-Tînăr6. Ca unul puternic contestat de noua
generaţie de istorici, el se întreba în final dacă a fi tînăr înseamnă: “a fi
sceptic, cosmopolit, rece şi indiferent la orice făptuire care nu servă
plăcerii şi mulţumirii mele”; “a fi insolent cu cei bătrîni, uitător şi
dispreţuitor al muncii generaţiilor din urmă”; “a fi obligat să-ţi calomniezi
ţara, să arăţi străinilor că e o ţară de nemernici şi că în ea nu există nimic
bun”? Atunci, “dacă a fi tînăr însemnează a şti întrebuinţarea metodelor

noi de a calomnia şi de a insulta, lăsaţi-mă să rămîn ceea ce sunt: ghiujul
bătrîn”.
Pe de altă parte, cazul lui Titu Maiorescu este şi el revelator în
această direcţie. El demonstrează evident că contemporaneitatea
cronologică nu e suficientă pentru a constitui situaţii de generaţie
analoagă. Dacă alături de Maiorescu aşezăm pe cel invocat mai sus,
V.A.Urechia, ori pe B.P.Haşdeu (deşi în 1927 N.Iorga afirma despre
acesta că “ar fi putut fi, prin entuziasmul său, şeful unei întregi
generaţii”7), constatăm discrepanţe majore, la fel cum congeneri de-ai lui
Iorga, D.Onciul şi I.Bogdan - am numi aici pe G.I.Ionnescu-Gion, Anghel
Demetriescu, G.Dem.Teodorescu, Tudor P.Rădulescu ş.a. - nu manifestau
nicicum afinităţi cu triada critică. Aşadar, într-un anume interval de timp
avem de-a face cu mai multe generaţii - cu o polifonie, am putea zice,
împrumutînd un termen din muzicologie -, detectabile nu atît după vîrstă,
cît mai ales după experinţe, angajamente politice, concepţii ideologice,
ştiinţifice şi artistice etc.
Nu putem deci vorbi de generaţie identică decît în măsura în care
cei ce intră simultan în viaţă participă la evenimente şi experienţe care
creează legături durabile şi operaţionale, individualizîndu-i faţă de alţii şi
dă formă unui corp comun. De aceea, pentru a înţelege mai bine coeziunea
grupului de care ne ocupăm trebuie să recurgem şi la analiza stratificării
experienţei. Foarte bine a surprins aceste aspecte sociologul Petre Andrei,
ceva mai tîrziu, în 1930, cînd societatea românească interbelică se
confrunta şi ea cu o mai puternică criză generală a juneţii: “o generaţie e
un mediu spiritual propriu creat nu prin ştiinţă, ci mai ales prin creaţie şi
idealuri”; iar cînd se referă la conceptul de nouă generaţie, aceasta
“cuprinde nu numai tinereţe, ci pe toţi aceia care simt nevoia de o nouă
înţelegere a timpului, de o altă ordine şi de alte soluţii la problemele care
se impun”8. Cu alte cuvinte, generaţiile simultane pot fi circumscrise în
funcţie de reacţia lor faţă de aceleaşi fenomene sociale.
Dintr-o altă perspectivă, asistăm în mod concret la o tensiune în
transmiterea experienţei, deoarece se uită adeseori că nu numai profesorul
educă elevii, ci şi elevii educă profesorul. În vreme ce unii din vechea
generaţie dau dovadă de supleţe în însuşirea sau lărgirea experinţei, ori
sunt conştienţi că odată şi odată locul lor va fi preluat de tineri, alţii rămîn
închistaţi în propriile tipare şi exigenţe, închipuindu-şi că opiniile lor sunt

veşnice şi inalterabile, că adevărul e numai de partea lor, că în nici un caz
depăşirea momentelor de criză s-ar putea face prin noua generaţie (de
altfel, “bătrînii” evită utilizarea cuvîntului de criză pentru un domeniu sau
societate în ansamblu, în care ei au luat parte activă şi au avut un cuvînt
greu de spus, sau eventual îl utilizează doar cînd e de pus în sarcina
tinerilor) etc. Cum am putea privi altfel atitudinea pozitivă a lui
T.Maiorescu sau Al.Odobescu faţă de tineri, iar mai tîrziu a lui
E.Lovinescu ori Nae Ionescu? Sunt fie personalităţi capabile de adaptare
la noile exigenţe intelectuale, sociale, politice, fie indivizi cu o fantastică
viziune de perspectivă ce pot elabora strategii prin care să-şi perpetueze şi
să-şi
permanentizeze concepţiile peste succesiunea generaţiilor,
producînd sau gestionînd stimulentele esenţiale şi potenţiale apte a
coagula un grup de interese.
Sigur că s-ar putea vorbi şi despre generaţii intermediare, cele ce
fac să se reducă decalajul dintre “bătrîni” şi “tineri”, sau care caută să
atenueze din radicalitatea atitudinilor. E şi greu a defini concret un atare
comportament generaţional, dar el a existat şi mereu s-a interpus între cele
două categorii. Exemple precum cel oferit de Ioan Micu Moldovanu sunt
lesne detectabile. Îl invocăm acum doar pe el pentru că se constituie într-o
mostră de echilibru şi de învăţătură ce merită luare aminte. Adresîndu-se
din Blaj, în 1879, lui I.Bianu, aflat deja în capitala României şi preocupat
de viitor, I.Micu Moldovanu ţinea să-l atenţioneze asupra a ceea ce se
contura încă de pe atunci a fi un conflict între generaţii: “Mă supără mai
mult că în epistola ta văd simptome de acel morb nefericit, care a cuprins
şi domneşte inima multor juni talentaţi de ai noştri. Înţeleg dorul de-a
dărîma şi sfărîma puţinul ce avem pentru că pot face dînşii toate din nou iară pre bărbaţii ce au lucrat pînă aci a-i arunca în corfa cu fusele. Conced
că multe nu s-au făcut bine, din care cauză e de lipsă ca să le reconstruim
[...]. Las şi aceea că unii dintre operatori au comis erori şi nu totdeauna au
purces corect. Dar pentru aceea tot şi-au meritul, care judecătorul
niciodată nu-l va putea denega. Ei au susţinut coarda, pe cînd noi tineretul
nu eram; ei au semănat sîmburii aceia, din care sub umbra lor am crescut
şi creştem noi, unii mai mici, alţii mai mari poate decît ei”. Şi încheia prin
mesajul care nu va rămîne fără ecou în sufletul viitorului academician şi
profesor universitar: “Respect acestor bătrîni! Strică ce au făcut rău
părinţii tăi şi edifică în loc după gustul şi înaintarea timpului, dară cruţă

pre edificatori, reflectînd la împrejurările în care au trăit şi la mijloacele
care le-au stat la dispunere”9. Poate şi datorită acestui îndemn, I.Bianu s-a
manifestat mereu cu prudenţă în conflictul dintre istoricii de la cumpăna
dintre veacuri, navigînd cu dibăcie atît alături de Haşdeu - căruia îi datora
enorm -, cît şi împreună cu triada critică.
Există aşadar în mediul intelectual atît conflicte, cît şi strînse
legături intergeneraţionale, acestea din urmă creind un ansamblu al cărui
sudură se realizează prin participarea la un destin comun10. În acest caz,
procesele de transmisie culturală sunt esenţiale: toate conţinuturile,
achiziţiile, moştenirile care pot funcţiona şi în noile situaţii sunt preluate
de tînăra generaţie. Este tocmai aspectul pe care îl surprindea G.Panu în
Studiul istoriei la români (1874), de altfel o analiză extrem de critică a
istoriografiei din acea epocă: “De multe ori o generaţie se înşeală asupra
propriilor sale idei şi crede că ceea ce urmăreşte este cu totul deosebit de
ceea ce a urmărit generaţia dinaintea ei, fiindcă drumul pe care a plecat
este creat de ea şi mijloacele ce le întrebuinţează îi sunt deosebite.
Preocupată peste măsură de aceste forme, ea nu ia seama că acelaşi spirit o
însufleţeşte şi că fără să ştie duce mai departe mişcarea cea veche.
Înşelăciunea vine de acolo că cu lăsarea formelor vechi şi întrebuinţarea
altora noi, legătura pare că se rupe între o generaţie şi cealaltă”11. Iar
N.Iorga, încă student la 1890, remarca şi el în articolul Bătrîni şi tineri că
“literatura va trece înainte însă, şi antagonismul etern dintre tineri şi
bătrîni nu-i va stăvila mersul. Nu fără necaz şi fără dureroase deziluzii
generaţiile îşi trec din mînă în mînă făclia literaturii”12.
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SFÎRŞIT DE SECOL ROMÂNESC.
SPIRITUL EPOCII ŞI NEVOIA SCHIMBĂRII

Societatea românească din ultimul deceniu al secolului XIX
apare disarmonică în multe din laturile sale. Fără a intra în amănunte,
cunoscute de altfel pentru epoca ce ne interesează1, reţinem doar că
vechile aşezări economice, sociale, politice şi morale intraseră pe panta
unor prefaceri accelerate, pretutindeni întîlnindu-se contraste şi situaţii
nepotrivite. Se părea că sintagma forme fără fond îşi găsise îndreptăţirea,
resimţindu-se acut impactul dintre formele noi şi fondul local incapabil să
absoarbă ceea ce venea de aiurea. Vechile moravuri contrastau puternic cu
altele noi care acaparau viaţa publică, iar o serie de intelectuali - printre ei,
nu întîmplător, şi N.Iorga - vor lua o atitudine violentă contra înstrăinării.
În acest context, liberalismul politic afişat de păturile conducătoare era
îngrădit şi contrabalansat de un conservatorism cultural din ce în ce mai
puternic, cu toată tendinţa de a implanta formule moderne, cu tradiţie în
statele occidentale. România părea sortită să rămînă şi pe mai departe o
ţară “provincială”.
După o suită de evenimente (Unirea, principele străin, constituţia,
independenţa, regalitatea etc) care au potenţat încrederea românilor în
şansele lor, dînd o nouă valoare patriotismului, sfîrşitul veacului aducea sau mai curînd scotea în evidenţă ceea ce deja exista - imaginea unei
societăţi aflate în pragul convulsiilor sociale, în care personajele din
vechea generaţie nu sesizau condiţiile istorice ce au modificat viaţa şi
angajamentele tinerilor. Îndeosebi noii intelectuali păreau frustraţi şi iritaţi
în faţa eşecului liberalismului. Majoritatea dintre ei, cu o largă deschidere
spre civilizaţia occidentului, erau în căutarea altor formule politice, dar şi
de noi temeiuri filosofice şi culturale care să poată înlocui raţionalismul
juridic al predecesorilor. Tînăra generaţie năzuia spre propriul ei discurs şi
dorea să-şi enunţe propriile adevăruri. “Cer înainte de toate adevăr spunea N.Iorga -, bunul, mănosul, curatul adevăr care purifică şi trezeşte
roada. Adevăr în inspiraţia poetului, adevăr în munca răbdătoare a

învăţatului, adevăr în avîntul către înălţimi al cugetătorului, adevăr în
iubirea de neam al luptătorului politic”2.
Aşadar, identitatea noii generaţii din jurul anului 1900 se
grefează pe eşecul înaintaşilor, care nu au putut realiza în totalitate
idealurile progresiste, dar şi pe incapacitatea acestora de a fonda o
comunitate cu cît mai puţine contraste. S-a născut astfel o veritabilă criză
de încredere, de critică acerbă a ceea ce însemna la noi justiţie, armonie
socială, prosperitate economică, moralitate publică etc. Nicolae Iorga
vedea România ca o ţară “care mai în toate îşi caută îndrumarea”, cu o
“viaţă politică în care perspectivele sunt puţine şi înguste”, un “mediu de
legături ce se încrucişează şi se schimbă, într-o vreme aplecată încă şi azi
spre flecăria ieftină şi încrezută”3. Şi nu părea deloc o exagerare, de vreme
ce majoritatea intelectualilor se pronunţau aproape la unison în această
privinţă, iar dacă observaţiile se făceau din afara graniţelor, dezamăgirea
căpăta chiar cote alarmante. Duiliu Zamfirescu, aflat în capitala Italiei,
vedea “ţara fără patimă, cu bunurile şi relele ei”, apreciind că “suntem o
naţie de chiacheroni [flecari]. Poporul de la oraşe e stupid, iar clasa
diregătoare o gaşcă de pehlivani. Mă apucă scîrba cetind pachetul de ziare
ce soseşte din ţară şi văzînd că nimic bun şi prielnic nu se face”4.
În mod firesc, epoca pare să stimuleze mai mult ca oricînd
manifestarea unui puternic spirit comunitar, specific perioadelor de criză
socio-culturală, prin care indivizii caută să se rupă cu totul de moştenirile
anterioare, de valorile căzute în desuetudine. Acest lucru a dus însă la
acutizarea opoziţiei dintre naţionalismul românesc şi cosmopolitism,
recursul deliberat la modelele şi mişcările intelectuale din alte ţări Germania, Franţa şi Austro-Ungaria îndeosebi - fiind deja un aspect mult
prea evident pentru a insista. Numai că adoptarea acestor modele şi
punerea lor în relaţie cu specificitatea culturii autohtone nu se făcea fără
zguduiri. Ne putem explica astfel particularităţile literaturii şi artei la
cumpăna dintre veacuri, moderne la urma urmei, dar care în esenţa lor au
fost profund anticapitaliste. Totul trecea parcă prin filtrul contradicţiei, a
greutăţii reconcilierii dintre vechi şi nou, oferind şi atunci - ca de altfel
mereu - imaginea unei păcătoase “epoci de tranziţiune” din care românii
par incapabili să mai iasă. “De un secol facem patriotism pe spinarea lui
Traian - îi scria în 1883 paşoptistul I.Ghica mult mai tînărului I.Bianu,
căutînd să-i alunge descurajarea -, de un sfert de secol facem armatisme,

ar fi timp să facem şi niţel intelectualism [...]; ar fi rîndul vostru celor
tineri să faceţi ştiinţă, literatură şi arte, şi nu vă este permisă descurajarea”;
“oamenii epocii de tranziţiune” - care au făcut cîte ceva, “dar au păstrat şi
multe din trecut, din şcoala rapacelui” - vor trece, locul lor trebuind să fie
luat de “oameni cu un capital intelectual mai mare şi tot cu atîta zel
patriotic”5.
Pe de altă parte, din toate teritoriile româneşti, chiar şi acelea
aflate în afara graniţelor statale, tinere talente - cu un adevărat cult pentru
profesiunile intelectuale, prin intermediul cărora aspirau la o ascensiune
socială pe baza acţiunii principiului meritocratic - se îndreptau spre
capitala ţării, metropolă aflată într-o dezvoltare precipitată, fără echivalent
ca ritm pînă spre anii ‘90 ai secolului trecut. În cele mai multe cazuri,
găseau aici un mediu ostil, inapt să-i asimileze convenabil, trăind în nevoi,
de pe urma jurnalismului, a unor umile sinecuri administrative sau în
serviciul public (îndeosebi cariere didactice), fără să găsească o tradiţie a
mecenatului (ca în Ardeal bunăoară), nemulţumiţi aşadar de statutul lor şi
lipsiţi de speranţe, considerîndu-se neînţeleşi şi izolaţi. Unul din aceşti
tineri, Al.Antemireanu, într-un articol intitulat Cetatea bătrînilor, remarca
la 1899 că “de la o vreme încoace s-a săpat un şanţ adînc, s-a stabilit o
răceală de ghiaţă între generaţia actuală şi cea imediat precedentă”;
“Bătrînii s-au retras într-un fel de cetate inexpugnabilă, în care devorează
în taină deliciul celebrităţii lor asigurate”, nepăsători faţă de întreaga
cohortă de intelectuali provinciali avizi de a se pune în serviciul naţiunii.
Bîntuia parcă, printre atotputernicii zilei, o teamă faţă de noua generaţie, o
teamă ce dusese la “schimbarea armelor de luptă”, în care predomina
trivialitatea şi “pisma”, iar nu loialitatea şi dorinţa sinceră de progres6. De
altfel, Alexandru A.Beldiman, într-o epistolă adresată lui I.Bianu din
Berlin, la 29 octombrie 1892, vedea lucrurile parcă şi mai catastrofal evident, nu este singurul -, superficialitatea şi demagogia politică fiind
parcă caracteristica întregii naţii, aproape neputîndu-se vedea soluţii:
“Depravaţiunea politică - spunea el - face nişte progrese înspăimîntătoare
şi cu atît mai repezi, cu cît nu există nici măcar o încercare serioasă de
opunere, şi tare mă tem ca răul să nu ia dimensiuni, care nu s-ar mai putea
combate mai tîrziu. Pierdem acum ani preţioşi de pace, care s-ar putea
întrebuinţa pentru întărirea internă a statului în toate direcţiile”7.

Este explicabilă aşadar conturarea unor puternice legături între
tinerii intelectuali, bazate pe criteriul clasei de vîrstă, a categoriei socioprofesionale, ca să nu mai vorbim de afinităţile întemeiate pe originea
regională, ajungîndu-se la constituirea unor “minorităţi” active ce vor juca
rolul de detonator sau, cel puţin, de revelator al anumitor tensiuni
colective. Iar succesele cîtorva în a li se recunoaşte meritul şi capacitatea,
nu fără umilinţe sau angajamente politice, dobîndind controlul asupra
diverselor pîrghii de putere, au stimulat nu numai încrederea multor
congeneri, dar a contribuit la întrajutorare, la alte promovări pe baza
solidarităţii de grup şi interese. Acest model simplist de schimbare
intergeneraţională la cumpăna dintre veacuri, pe temeiul unei acute
tensiuni între diversele clase de vîrstă, este sesizabil de altfel la cele mai
diverse paliere socio-politice şi culturale8.
Aşadar, nici chiar în faţa gravelor probleme sociale de la finele
secolului XIX nu se prea întrezăreau soluţii, sau poate doar una părea cea
mai viabilă: predarea ştafetei noilor forţe ce se considerau apte a reforma
societatea. În felul acesta, chestiunea ţărănimii - pentru a da un exemplu se transforma pe cale intelectuală nu numai într-o problemă psihologică, ci
şi într-una generaţională. Dincolo de puternica influenţă a etnopsihologiei
apusene, recunoaştem interesul general al societăţii româneşti şi îndeosebi
al tinerilor faţă de acest subiect. Nu întîmplător tinerii cărturari insistau
mereu asupra superiorităţii instinctului poporan, ce părea să devină în
concepţia lor noul liant fraternal susceptibil de a transforma o naţiune. Iar
preocupările faţă de această temă sunt relevante: Al.Philippide publica, în
1896, Încercare asupra stării sociale a poporului român în trecut, pentru
ca un an mai apoi Pană Popescu să ofere Psihologia poporului român
după literatura poporeană. Erau amplificări necesare ale unor abordări în
care se afirmaseră anterior M.Eminescu, A.D.Xenopol (care prin
etnopsihologie încerca să imprime o nouă direcţie istoriografiei) ori
I.Crăciunescu, acesta din urmă elaborînd în limba franceză o excelentă
lucrare - Le peuple roumain d’après ses chants nationaux. Essai de
littérature et de morale (Paris, Hachette, 1874) -, prin care face o
cuprinzătoare caracterizare a românilor pe baza textelor populare publicate
de V.Alecsandri9.
În acest context, nu lipsită de semnificaţie a fost lansarea
chestionarului din “Noua revistă română” (la 15 iunie 1900, sub

semnăturile lui G.Coşbuc, Anghel Demetriescu, Ov.Densusianu şi
C.Rădulescu-Motru), ce urmărea o definire a specificităţii etnice
româneşti şi la care oamenii de cultură consacraţi aproape că au lipsit, în
vreme ce tinerii, studenţi îndeosebi, s-au grăbit cu răspunsuri. Printre
aceştia aflăm pe Vasile Pârvan, încă elev la liceul din Bîrlad, produs şi
exponent mai apoi al şcolii critice care tocmai începuse să se manifeste pe
tărîm istoriografic10. Ori apariţia sămănătorismului, care glorifica poporul
român şi crea o viziune asupra comunităţii noastre arhaice într-o manieră
naţionalistă şi populistă ce seducea intelectualitatea în formare11. Un
curent de idei, mai mult decît unul literar, care îndemna la totala asimilare
a trecutului şi a valorilor naţionale, la excluderea “vînturătorilor de fraze
goale” ce umilesc limba română în şcoli, teatre, presă etc12. Asemeni
sămănătorismului şi sub impulsul acestuia se va afirma ceva mai tîrziu,
din 1906, poporanismul, definit de G.Ibrăileanu nu ca o teorie, ci ca “un
sentiment, sentimentul de recunoştinţă, de simpatie şi de datorie faţă cu
ţărănimea. În politică, acest sentiment va îndemna pe cineva să se lupte
pentru revendicări politice şi economice. În chestii culturale, îl va îndemna
să se jertfească pentru cultivarea ţărănimii”13.
Se căutau aşadar modele pentru înnoirea societăţii, iar starea de
spirit, ce părea să accentueze confuzia valorilor, a fost fructificată
ideologic şi politic. Este suficient să amintim rolul antisemitismului, care a
contribuit la realizarea unor coeziuni de grup, îndeosebi în mediul
universitar. Pentru că în dezvoltarea acestui puternic spirit comunitar,
antisemitismul a fost un factor decisiv care a atras grupuri de tineri spre o
nouă mişcare naţionalistă şi spre propovăduitorii ei. Dezbaterile privind
destinul României erau mereu transpuse în termeni politici şi raportate la
dimensiunea etnică şi religioasă. Principalele teme ale disputelor
ideologice, preocuparea mereu actuală şi urgentă de a defini şi realiza
specificul etnic s-au interferat cu “problema evreiască”, percepută nu
numai ca o chestiune politică, economică şi socială, ci şi ca o problemă
vitală a culturii româneşti. În acest context, din ultimul pătrar al veacului
trecut, antagonismul faţă de evrei a fost promovat şi teoretizat de o
importantă direcţie a naţionalismului românesc, mitul naţional, cu
componenta sa xenofobă şi antievreiască, consolidîndu-se ca un element
dominant al vieţii noastre spirituale. În jurul anului 1900, nenumărate
studii juridice, sociologice, istorice şi economice au luat în discuţie şi au

analizat “problema evreiască”, din care cele semnate de D.Arţăreanu,
(Condiţiunea juridică a străinilor în România, Bucureşti, 1899),
A.C.Cuza, (Despre poporaţie. Statistica, teoria, politica ei, Iaşi, 1899),
A.D.Xenopol (La question israélite en Roumanie, Paris, 1902) şi Radu
Rosetti (La Roumanie et les juifs, Bucarest, 1903) au fost frecvent
invocate. Iar un istoric precum N.Iorga fonda împreună cu A.C.Cuza, încă
din 1895, o “Ligă Antisemită Universală”14, pentru ca în preajma primului
război mondial cel dintîi să tipărească Histoire de Juifs en Roumanie
(Bucarest, 1914). Şi nu întîmplător, chiar studiile sociologice au căpătat
amploare tot în umbra acestei probleme.
Aşadar, o multitudine de aspecte ce evidenţiază în primul rînd
existenţa unei situaţii de criză - cuvînt aflat aproape la ordinea zilei şi
folosit în toate compartimentele vieţii politice, economice, sociale şi
culturale -, dar şi o expansiune rapidă a tendinţelor moderne, exprimînd o
nouă atitudine în faţa vieţii şi o nouă viziune asupra lumii. Sunt
frămîntările inerente ieşirii din istorism, pentru ca prin intermediul acestui
“fin de siècle” să se intre în modernitate. Asistăm acum la un conflict
major între istorie şi viaţă, între conştiinţa istorică şi subiectivitate, cu
corespondenţe în plan generaţional. Şi pentru că juneţea are alte unităţi de
măsură era firească frămîntarea ei de a concilia greutatea trecutului, a
istoriei, cu vecinătatea momentului trăit.
Deşi înţelegerea istorismului este suficient de complicată în cazul
nostru mai ales, datorită multiplelor utilizări ale termenului15, el constituie
totuşi trăsătura fundamentală a ideologiilor ce au dominat societatea
românească în a doua jumătate a veacului trecut, dar şi alte spaţii
europene. Conceperea cursului istoriei după principiile mecaniciste
anterioare fusese înlocuită de o teorie ce punea în prim plan dinamica
întregii fiinţe istorice. În efortul de a stabili legături complexe între trecut
şi prezent, orice structură istorică, orice instituţie, orice idee era
considerată ca un moment pasager ce asigura continuitatea spre viitor.
Conştientizată ori nu, această dogmă o aflăm atotprezentă în spaţiul nostru
cultural: toate iniţiativele, idealurile de viitor erau subsumate trecutului,
istoria oferind mereu argumente, fiind principalul mijloc referenţial.
Istorismul, însă, a instaurat un timp fără scop, sau mai exact cu un scop

care a fost mereu acelaşi: istoria. Studiul trecutului a fost singura manieră
de înţelegere a prezentului, de a-l justifica şi de a pregăti viitorul naţiunii.
Cînd generaţia paşoptistă şi cea a unirii au simţit nevoia de a lega acţiunea
lor de a strămoşilor, ele nu au ezitat să mobilizeze întregul utilaj mental
pentru a scrie istoria16, oferind astfel profesioniştilor în materie de la finele
secolului XIX o exemplară tradiţie. Numai că tot acum se afirma
modernitatea, ca instrument îndreptat contra istorismului, ceea ce va
genera pentru moment o puternică criză intelectuală care va pune la probă
capacitatea de adaptare atît a “bătrînilor”, cît şi a “tinerilor”. Că în cazul
nostru constatăm un efort susţinut în concilierea celor două aspecte, că
înlăturarea istorismului nu s-a produs complet nicicînd, prin punerea lui în
serviciul vieţii - este unul din elementele ce conferă un plus de
specificitate.
Un alt aspect ce trebuie evidenţiat pentru acest “fin de siècle”,
care coincide şi cu afirmarea “noii şcoli” istoriografice, este nevoia acută a
bilanţurilor. Aproape mereu s-au făcut şi se fac evaluări, în pornirea
firească de a fixa periodic cîştigurile şi eşecurile unei societăţi. În contra
direcţiei de astăzi în cultura română (1868), Direcţia nouă în poezia şi
proza română (1872) şi Literatura română şi străinătatea (1882), cu
adaosurile din 1893, ale lui Titu Maiorescu17; Tranziţiunea, ce cuprindea
caracteristicile epocii de după Unire18; Generaţia de la ‘48 şi Era Nouă
(1889) a lui A.C.Cuza; Noi în 1892 a lui B.P.Haşdeu19 - mai mult o
încercare de filosofie a istoriei - şi răspunsurile lui Al.Odobescu, Un leac
pentru copilăria noastră20, şi N.Petraşcu, Noi în 189221; Istoria filologiei
române, 1870-1895. Studii critice (1895) de Lazăr Şăineanu; Mişcarea
literară şi ştiinţifică a lui C.Dobrogeanu-Gherea22, ce aprecia momentul ca
unul de “secetă” culturală; Mişcarea artelor plastice în România de la
1848-1878 de C.I.Stăncescu şi Mişcarea literară în cei din urmă ani23 sunt doar cîteva din estimările făcute periodic pe seama evoluţiei noastre
culturale.
Era firesc însă ca un sfîrşit de secol să ofere mult mai multă
vigoare unor atari demersuri. La 1899, N.Petraşcu publica un tablou al
dezvoltării culturii româneşti din ultimul sfert de veac, Mişcarea literară
şi artistică contemporană în România24, în care punea la loc de frunte

contribuţiile lui B.P.Haşdeu, V.A.Urechia, Gr.G.Tocilescu, L.Şăineanu;
D.C.Ollănescu dezvolta în iunie 1900 conferinţa România de 50 de ani
încoace25, o imagine sintetică asupra progreselor noastre politice; despre
Evoluţiunea producţiunii româneşti de la 1884 la 1901 s-a ocupat
François Rubin, oferind semnificative tablouri statistice şi pertinente
analize de natură economică26. În 1901, dr.C.I.Istrati a prezentat la
Societatea de ştiinţe din Bucureşti cîteva reflecţii asupra Caracteristicii
secolului trecut şi probabilităţi relative la secolul actual27, identificînd ca
specificitate impunerea “ştiinţelor pozitive”. Din această perspectivă,
românii au beneficiat de patru talente “superioare”: V.Alecsandri,
N.Grigorescu, B.P.Haşdeu şi Iulia Haşdeu. S-a săvîrşit însă şi o mare
greşeală: “am deschis braţele prea mult străinilor. Evreii, prigoniţi de
soartă de pretutindeni, i-am primit în număr prea mare. Nu indivizi, nu
mii, ci sute de mii”28. Iar “greşeala” fusese solid argumentată de A.C.Cuza
în lucrarea sa Despre poporaţie. Statistica, teoria, politica ei, apărută la
Iaşi în 1899, lucrare ce va fi premiată de Academia Română în anul
următor, în baza raportului întocmit de Vicenţiu Babeş. Sfîrşitul de secol
marchează totodată şi prima mare anchetă statistică de la noi,
recensămîntul din 189929. La toate acestea trebuie adăugate, fireşte, şi
lucrările destinate străinătăţii, precum cele ale lui G.Benger30 şi
A.A.Sturdza31, ca să nu le mai amintim pe cele elaborate cu ocazia
Expoziţiei Universale de la Paris şi care aveau menirea de a oferi o
imagine prosperă României, aflată în plin proces de modernizare.
În acest efort de evaluare se înscrie şi proiectul lui Titu
Maiorescu de a-şi tipări laolaltă Discursurile parlamentare (primul tom
apărînd încă din 1897), nu numai pentru că începuse să se instituie un
obicei al vremii în astfel de iniţiative. Faptul este semnificativ întrucît
Maiorescu îşi propunea prin aceasta să analizeze, din perspectivă
personală, cîteva decenii esenţiale din istoria contemporană a ţării, la care
fusese nu doar martor, ci un element activ al vieţii politice şi culturale.
Prefeţele celor şase volume, adunate şi publicate mult mai tîrziu de
I.A.Rădulescu-Pogoneanu sub titlul Istoria contemporană a României
(1925), constituie o veritabilă frescă a epocii în care a trăit autorul,
acoperind ultimele patru decenii ale veacului trecut. Apariţia
Discursurilor a stîrnit totodată, în rîndurile tinerilor simpatizanţi ai
ilustrului gînditor şi om politic, nenumărate gesturi de adeziune şi pretexte

în a-şi face cunoscute idealurile. Nicolae Iorga bunăoară, reproducînd
îndemnul lui Maiorescu, rostit la 3 decembrie 1894 (“suntem convinşi că
numai prin cea mai rodnică muncă naţională, prin dezvoltarea caracterului
nostru etnic, în limbă, în literatură, în munca fizică, în costum, în istorie,
în forma socială şi în forma de stat trebuie să meargă înainte ţara
aceasta”), afirma că “acest crez e şi al nostru, al acelora, tot mai mulţi, din
tinerii de astăzi care, şi ei în mijlocul insultelor, calomniilor şi intrigilor
nemernice, pe un teren sau pe altul, şi fiecare cu temperamentul şi
mijloacele sale, dar cu o încredere în neapărata biruinţă finală care e - o
mărturisim - mai puternică decît aceea pe care o avea d.Maiorescu, luptă
pentru acelaşi scop mîntuitor”32. Şi nu întîmplător, în 1905, N.Iorga
intitulează partea a VII-a din Geschichte des Rumänischen Volkes in
Rahmen seiner Staatsbildungen (Gotha, 1905): “Starea poporului român
la 1900”, scoţînd în evidenţă toate contradicţiile unei societăţi care, sub
aparenţa de belşug şi prosperitate, era ameninţată de zguduiri interne, “cea
mai mare primejdie pentru viitor”33. Pe tărîm cultural, însă, Iorga
întrezărea o renaştere, “noua generaţie” de la 1900 afirmîndu-se nu numai
printr-o “şcoală literară” (Şt.O.Iosif, O.Goga, P.Cerna, M.Sadoveanu ş.a.),
ci şi una ştiinţifică, “prin care se înlăturau nimicurile şi se împărtăşea
neamului cunoştinţa necesară a limbii sale (O.Densusianu) şi a istoriei sale
(I.Bogdan, D.Onciul)”34.
Deşi bilanţurile ofereau de cele mai multe ori o perspectivă
optimistă pentru începutul de secol, dominantă era totuşi obsesia
schimbării. Parcă mai mult ca oricînd se face simţită ambiţia întocmirii de
noi forme şi imagini, diferite de epocile anterioare. Tinerii intelectuali
intraţi acum în arena culturii par mai degrabă înclinaţi să vorbească de un
“fin du monde”, în care lor le revenea datoria reconstrucţiei unei alte lumi,
o lume ce aplica o grilă mult mai exigentă şi realistă în aprecierea
predecesorilor. “Mi s-a părut atunci, în 1899 - nota N.Iorga spre senectute
-, cînd eram acuma pornit pe harţă pentru ceea ce mi se părea că ar putea
să aducă o regenerare a spiritului public, că prezentarea fără rezerve şi fără
cruţare, orice ar fi să fie pe urmă, a stării intelectuale a românilor în acel
moment n-ar fi un lucru fără folos. Am urmărit-o deci sub toate aspectele,
ţintind un scop mai înalt decît lămuririle ştiinţifice de pînă atunci: acela de

a afirma credinţa că noi, cu tradiţia noastră, cu puterile noastre, aruncînd
deprinderi urîte, care duraseră prea mult şi făcuseră atîta rău, am putea să
creăm o civilizaţie, una adevărată, originală, corespunzînd şi firii noastre
reale şi celei mai bune şi mai nobile moşteniri”35.
Nu întîmplător, cumpăna dintre veacuri este marcată de apariţia
unui număr impresionant de publicaţii periodice, în care tinerii intelectuali
sunt atotprezenţi şi deosebit de activi, publicaţii ce-şi asumau înalte funcţii
de reformare culturală, socială şi politică: România jună, ce urmărea să
contribuie la “îndrumarea politicii noastre pe adevărata cale a binelui
public”; Dochia, susţinătoare a mişcării feministe; Floare albastră, care se
întreba în articolul-program “Unde-i eminenta critică?” şi anticipa ideile
sămănătoriste; Foaia populară, editată contra “trîntorilor sociali care se
erijează în critici, în calomniatori” şi militînd pentru “purificarea
atmosferei sociale de respiraţia insalubră a acestor paraziţi” (34/1898);
Forţa morală, publicaţie modernistă cu un larg orizont enciclopedic;
Generaţia nouă, apărută la iniţiativa unui grup de studenţi în frunte cu
Corneliu Botez; Literatura şi arta română, care îşi propunea să scoată din
stagnare mişcarea noastră intelectuală; Litere. Ştiinţe. Arte, fără pretenţia
de “a regenera” sau de a crea o anume direcţie culturală, însă cu scopul
declarat de a cultiva “încrederea în generaţia tînără”; Moş Teacă,
publicaţie umoristică ce ironiza pe cel care “se crede atotştiutor,
atotfăcător, atotputernic şi nu admite alte păreri decît pe ale lui” (“Primul
atac”, 1/1895); Pagini literare, ecou direct al frămîntărilor sociale din
acest sfîrşit de secol; Progresul, cu al său articol-program “Care este
idealul de mîine?”; România ilustrată, ce a publicat, printre altele, şi eseul
lui O.Goga, “Generaţia nouă”; Actualitatea, promotoare a simbolismului
şi “decadentismului”; Revista modernă, Albina, Era nouă, Veac nou,
Apărarea naţională, Revista ideei, Noua revistă română ş.a. marchează o
epocă de efervescenţă intelectuală fără echivalent pînă atunci.
Nimic însă nu era specific doar spaţiului românesc; climatul
cultural şi politic general european reclama schimbare. Mircea Eliade, de
pildă, a subliniat semnificaţia revoluţiei artistice începută în primii ani ai
secolului XX36, perioadă marcată de ambiţia de a oferi noi imagini,
diferite de epocile anterioare. Iar ceea ce s-a petrecut în arte nu era un
fenomen izolat şi fortuit. Pretutindeni şi pe toate palierele se manifesta
aceeaşi tendinţă spre o schimbare radicală. Chiar progresul, această religie

a veacului XIX, părea a stîrni semne de întrebare şi nedumeriri. Într-un
asemenea context, Nietzsche a putut să-şi construiască filosofia sa de
constatare a crizei culturii europene moderne, idei repede asimilate şi în
spaţiul românesc37. De altfel, încă din 1874, gînditorul german denunţa
“maladia istorică” de care sufereau contemporanii, şi în mod deosebit
compatrioţii săi, generînd o veritabilă stare de pesimism, de confuzie, de
neîncredere. Se năştea astfel o filosofie a contestării valorilor consacrate38,
pentru că totul fusese îndreptat spre istorie: filosofia, prin Hegel, Comte
sau Marx se dorise în primul rînd profund istorică; la fel lingvistica, prin
Fr.Bopp de pildă; ca să nu mai vorbim de literatura epocii romantice din
prima jumătate a secolului XIX, care a exercitat o extraordinară influenţă
şi asupra istoricilor din a doua parte a veacului.
Exista aşadar şi la noi, la cumpăna dintre veacuri, o opinie
favorabilă schimbării în general, a primenirii de cadre. Iată de ce apariţia
articolelor lui N.Iorga, la 1899, în L’Indépendance roumaine - “cea mai
severă critică a epocii sub unghi cultural şi social”, cum le aprecia un
exeget al fenomenului de care vorbim39 - capătă valenţele unui conflict
între generaţii, cu amplitudinea unei mişcări culturale puternic mediatizată
şi de mare virulenţă prin ieşirea în arenă a celui mai fecund din
reprezentanţii noii şcoli istoriografice.
Deşi în cadrul acestei mişcări de “renovaţie”, estetica părea
terenul cel mai propice pentru a se căuta noile formule (să ne gîndim doar
la debutul lui M.Dragomirescu cu lucrarea sa de referinţă: Critica
“ştiinţifică” şi Eminescu, 1894, şi care propunea construcţii “în contra
metodei istorice în literatură”40), totuşi nu artiştii şi literaţii au acutizat
conflictul dintre generaţii, anunţînd o nouă conştiinţă intelectuală, un nou
val de primenire culturală, ci istoricii şi alături de ei toţi aceia care au
apelat la şocul socialismului, naţionalismului şi antisemitismului, punînd
în lucru sociologia, dar cu efecte ceva mai tîrzii.
Într-un articol din ianuarie 1903, intitulat Semne bune, Ilarie
Chendi constata că în această epocă de criză, în care prezenţi sunt doar
“epigonii”, singurul domeniu ce “ a început să înflorească este istoria
naţională”. “Este o reacţie firească - argumenta autorul -, poate şi o simplă
coincidenţă, dar publicul îşi îndreaptă atenţia spre noul drapel. În vremuri

de decadenţă spirituală au existat totdeauna asemeni reacţiuni, totdeauna
istoria a fost chemată, cu cartea sa de înţelepciune străbună, să facă ordine
şi să ridice sufletele către un ideal pozitiv. Într-adevăr, bărbaţii cei mai
serioşi, gînditorii cei mai adînci şi cei mai concentraţi ai timpului nostru
sunt istoricii”41. Şi evident, făcea referinţă doar la acea microsocietate a
istoricilor autointitulaţi şcoala nouă sau şcoala critică.
Aşa cum s-a avansat deja, influenţa ei a fost enormă prin
fermentaţia ce a declanşat-o nu numai în istoriografie, ci în toate
compartimentele vieţii politice, sociale şi culturale. Istoricul era cel ce
întruchipa virtuţile omului politic, a patriotului pus în slujba propăşirii
naţiei, a intelectualului, iar modelele erau lesne de aflat în trecutul
apropiat. În toată această epocă de “criză”, de “confuzie creatoare”, aflată
în căutarea unui model stabil de societate, în care să-şi găsească toţi
membrii colectivităţii locul spre care aspirau, intelectualilor, istoricilor
îndeosebi, le revenea un rol de prim rang. Un ardelean precum P.Muşoiu,
stabilit în metropola României şi confruntat cu un anume pasivism şi
letargie a regăţenilor, nu se putea abţine în a nu impulsiona tînăra
generaţie de cărturari, relevînd rosturile ei în schimbarea spiritului public:
“Trebuie o stăruinţă neîntreruptă, aparte, pentru a scoate din întrebuinţare,
pentru a scoate din deprinderile oamenilor, toate acele practici ce fac ca
acţiunea lor să fie cu desăvîrşire sterilă. Şi dacă masa e mai inertă şi-i greu
de scos din rutină, în împrejurările actuale de viaţă, privirile noastre sunt
îndreptate către acea mică minoritate, ce pare a avea o chemare aparte”42.
Aşadar, după 1890 asistăm în principal la conturarea unei
conştiinţe colective a intelectualilor, ca grup bine determinat, iar efectul
ieşirii istoricilor în arena publică sub forma “apostolatului” va constitui
unul din aspectele de maxim impact asupra societăţii. Şi totuşi, nu s-ar
putea spune despre acest grup de istorici universitari - I.Bogdan, D.Onciul
şi N.Iorga (“triada”) - şi toţi cei intraţi în constelaţia lor, că au fost
radicali, rupînd în totalitate cu trecutul, cu vechea generaţie, chiar dacă la
acea vreme Iorga a atribuit acţiunii sensul de “revoluţie”43. De altfel, în
cartea sa de memorialistică, O viaţa de om aşa cum a fost, N.Iorga
mărturiseşte că “faţă de istoriografia din 1890, care continua, obosită, fără
nici o dorinţă de a găsi noi informaţii şi de a prezenta explicaţii noi, nu mam gîndit un singur moment să proclam un crez de refacere”; “nu putea să
fie vorba de o <şcoală nouă> în istorie, iar <luptătorul> pe care l-au

creat unii din puţinii mei prieteni [...] n-a existat niciodată”44. Este şi
explicaţia succesului durabil şi cu efecte îndelungate al şcolii critice în
cîmpul vieţii culturale. S-au impus istoricii şi nu esteticienii deoarece
epoca reclama pe cei dintîi.
Dintr-o altă perspectivă, şcoala nouă a urmărit şi scopuri cît se
poate de fireşti: accederea la pîrghiile de putere în domeniu şi păstrarea lor
cît mai mult posibil. Pentru că, oricît ar părea de trivial, dobîndirea puterii
(autorităţii) într-un anume domeniu este mecanismul vital prin care acesta
poate fi controlat, structurat şi gestionat prin proiecte coerente, printr-un
surplus de forţă activă şi dinamică. Comportamentul şi mentalitatea
reprezentanţilor ei nu au fost cu nimic diferite sau mai imorale decît ale
adversarilor, cu toţii utilizînd cam aceleaşi procedee şi fiind stimulaţi de
acelaşi libido dominandi. Ceea ce a contribuit la impunerea şi succesul
cauzei a fost perfecta organizare a grupului, coeziunea lui, ştiinţa utilizării
celor mai variate tehnici în obţinerea credibilităţii faţă de contemporani,
speculînd orgolii, ambiţii, slăbiciuni, susceptibilităţi, conjuncturi politice
şi sociale etc.
Noul tip de discurs, ce venea după atîta estetism, temperamentul
protagoniştilor - mult mai incisiv, mai “obraznic” am putea spune - se
bucurau într-adevăr de adeziunea generaţiei începutului de secol XX, a
cărei clasă de vîrstă poate fi situată între 18-25 ani. Eugen Lovinescu
explică, credem, suficient atmosfera: “Pe la 1900, N.Iorga se impunea
atenţiei tinerimii prin două aspecte: pe de o parte, un neobosit adunător de
documente, cu o autoritate misterioasă şi necontrolabilă şi cu un ciclu de
legende asupra activităţii şi memoriei sale; pe de alta, un iconoclast al
valorilor consacrate. Totul i se părea superficial în instituţiile noastre
culturale: în Universitate, la Academie, la Ateneu, totul era de reformat;
cu alte mijloace, el voia să repete lupta lui Maiorescu împotriva formei
fără fond [...]. După douăzeci de ani, tînărul istoric continua, aşadar, opera
distructivă a criticului de la Iaşi şi, de nu avea autoritatea lui Maiorescu,
avea verva, pasiunea, tinereţea comunicativă şi stăruinţa de a reveni
asupra aceluiaşi lucru, neobosit, lovind şi dărîmînd - spectacol
impresionant al unei adevărate gigantomahii intelectuale: trăiam în
crepusculul zeilor. Departe de noi, zeii lui Maiorescu ne interesau mai
puţin, pe cînd zeii profesorului nostru erau zeii la care ne închinasem şi
noi; ne bucuram, deci, văzîndu-i rostogolindu-se de pe socluri. Trecea

duhul răzbunării deasupra măririlor şi din ruina lor speram poate să ne
înălţăm noi, din instinctul obscur ce aduce pe tineri în jurul catastrofei
înaintaşilor. Se prăbuşeau Tocilescu, Urechia, Xenopol şi chiar Haşdeu, se
despica pămîntul; în bubuitul tunetelor, din rotocoalele de fum şi în
mirosul de pucioasă se desprindea, totuşi, încetul cu încetul, o nouă statuie
ridicată din sfărămiturile celorlalte. E povestea mai tuturor reputaţiilor;
viaţa vine pe căile morţii”45.
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MAIORESCIANISMUL ŞI ETHOSUL COMUNITAR
AL “TINERILOR” ISTORICI

Debutul tumultos al şcolii critice nu poate fi disociat de influenţa
covîrşitoare exercitată, încă, în societatea românească de junimism. Este
indiscutabil faptul că începuturile ei se plasează - ca de altfel ale întregii
generaţii ce o avem în vedere - în jurul acestei tradiţii deosebit de fecunde,
a cărei figură centrală era Titu Maiorescu. Avem de-a face însă cu o altă
junime, al cărei ethos comunitar căpătase o nouă semnificaţie spre 1900,
mult diferită de cea anterioară. Căzută într-un con de umbră în anii ‘80 ai
secolului XIX, junimismul afişează în deceniul următor o altă relaţie între
politică şi cultură, o nouă strategie în catalizarea aspiraţiilor tinerilor
intelectuali, mai multă coerenţă în acţiune prin acel spiritus rector care a
fost Titu Maiorescu1. Perioada contestatară trecuse, îşi împlinise misiunea;
urma etapa organizării, prin care junimiştii - politizaţi - căutau noi
semnificaţii acţiunii lor de grup, a cărei temă preferată a rămas
“regenerarea culturală”.
Mai degrabă putem vorbi acum de maiorescianism decît de
junimism. Maiorescu este cel ce se adaptează din mers noilor exigenţe, el
pune în lucru un nou tip de acţiune socială şi culturală, promovînd o nouă
forţă - intelectocraţia2. Cînd se vorbeşte despre “declinul” Junimii după
1885, se săvîrşeşte fără îndoială o eroare, apreciindu-se rigid un moment
ce nu-şi află prea multe similitudini cu etapa anterioară, ieşeană. În
realitate, Junimea (în fapt, Titu Maiorescu) se acomodează la noile
realităţi, trecînd, evident, printr-o perioadă de tranziţie. Abia de acum, din
deceniul nouă al veacului trecut, Junimea exercită o dominaţie simbolică
şi reală, furnizînd multe din cadrele înalte ale naţiunii, nenumăraţi
fondatori şi aderenţi deţinînd privilegii şi pîrghii decisive în gestionarea
diverselor paliere ale societăţii, reunind membri cu veritabile puteri
politice, economice şi mai ales intelectuale. Este un grup socialmente
recunoscut, care a produs şi protejat o elită ce a utilizat strategii diverse de
reproducere şi impunere în cadrul societăţii româneşti. Faptul că Duiliu
Zamfirescu găsea în 1891 pe “convorbelnicii” bucureşteni “împestriţaţi”

cu V.A.Urechia, B.P.Haşdeu ş.a. (foşti şi viitori adversari redutabili)3,
reflectă mai degrabă încercarea lui Maiorescu de a atrage şi alte forţe
intelectuale ale momentului. Pentru că acelaşi Zamfirescu, în anul
următor, referindu-se la tinerii din preajma lui Maiorescu
(M.Dragomirescu, D.Evolceanu, S.Mehedinţi şi Rădulescu-Pogoneanu),
constata că “hotărîtor, se ridică o generaţie serioasă, luminată, faţă de care
celebrităţile improvizate nu vor mai găsi trecere. E o mare mîngîiere
pentru viitor”4.
Aşadar, în primul rînd, T.Maiorescu este atent în selecţia
tinerilor: le canalizează energiile în direcţia concepută de el;
supraveghează lecturile acestora; îi invită acasă, făcîndu-le intrarea în
lumea influentă; îi poartă în călătorii de vacanţă pe cheltuială proprie, iar
unora chiar le găseşte soţii din familii bune; profită de poziţia sa politică şi
socială, oferindu-le cu generozitate burse, posturi, şanse de afirmare;
înlocuieşte vechea “strategie a contestaţiei” cu ştiinţa preluării puterii5 admirabil continuată şi de reprezentanţii şcolii critice. “O scrisoare din
partea d-lui Maiorescu [...] - îi relata Teoharie Antonescu lui N.Iorga la 4
octombrie 1893 - cere să-i spunem precis în ce direcţie sunt studiile
noastre, şi de ce anume materie am fi în stare să dăm lecţii pe la
Universitate, ca să se instituie prin buget atari catedre, la care prezentîndune, prin concurs, se înţelege că le luăm”6. Este aceasta doar o mostră din
maniera în care se punea problema vizavi de relaţia dintre mentor şi tinerii
ce-şi dovedeau adeziunea faţă de el.
Era deci firesc ca adolescenţii să fie atraşi de Maiorescu, găsind
protecţie şi sprijin în ascensiunea socială. În felul acesta s-au adunat în
jurul său tineri de mare valoare, precum C.Rădulescu-Motru, Pompiliu
Eliade, Mihai Dragomirescu, P.P.Negulescu, Teoharie Antonescu, Simion
Mehedinţi, I.Atanasescu (I.S.Floru), I.Al.Rădulescu (-Pogoneanu),
François Rubin, G.Bogdan-Duică, I.Al.Brătescu-Voineşti, C.Lizica,
N.Basilescu, I.Dianu, G.Murnu, Ch.Drouhet, Al.Philippide, D.Evolceanu,
N.Săveanu, Em.Pangrati, Al.Tzigara-Samurcaş, D.Onciul, I.Bogdan,
C.Giurescu ş.a. Îi vom regăsi de altfel în volumul Lui Titu Maiorescu
omagiu, XV februarie MCM (Bucureşti, Socec, 1900, 663 p.), semnul
tinerilor de preţuire a magistrului, ce a reunit peste 50 de autori şi care i-a
fost oferit de o delegaţie în frunte cu I.Bogdan, M.Dragomirescu şi
D.Onciul.

Nu întîmplător, la 1894, M.Dragomirescu îl socotea pe
Maiorescu drept “părintele meu spiritual”7, iar S.Mehedinţi a văzut mereu
în el pe “îndrumătorul generaţiei noastre”8. Că maiorescianismul a
însemnat ceva, dovadă este tocmai perpetuarea cultului său de-a lungul
întregii perioade interbelice, discipolii fiind mereu atenţi să organizeze
comemorări, aniversări, să-i reediteze opera, să-i scrie biografia etc. Aşa
cum va rememora mult mai tîrziu C.Rădulescu-Motru, Titu Maiorescu
“era un iscoditor de talente. De îndată ce le afla, le încuraja, le îndemna, le
ridica la suprafaţă”; “acolo unde vedea că mijeşte un talent, îşi îndrepta
toată atenţia şi aducea tot sprijinul său”9. Chiar dacă opera lui scrisă nu
cunoaşte o întindere semnificativă, Maiorescu s-a realizat însă mai mult
prin alţii. Marea lui creaţie a fost grupul de intelectuali de la finele
secolului XIX, pe care i-a format, selectat, cultivat şi înălţat. Indiferent cît
de linguşitoare şi de interesate ar părea uneori scrisorile lui Duiliu
Zamfirescu adresate lui T.Maiorescu în ultimul deceniu al veacului XIX,
convingerile lui intime nu pot decît să surprindă o realitate greu
suprimabilă în corespondenţa cu diverşi alţi interlocutori epistolari: “Orice
s-ar zice - îi declara lui Mihai Dragomirescu la 2/14 decembrie 1899 -,
parcă o opiniune publică există şi la noi, care, cu cît e mai inertă, cu atît
poate deveni mai puternică, atunci cînd o forţă superioară ajunge să
deştepte şi să pună în mişcare conştiinţele adormite. Trebuie făcut tot
pentru ca mişcarea de acum să devie naţională, spre a răsplăti astfel pe
bărbatul care, de 40 de ani, personifică geniul românesc în tot ce are el
mai luminos, il fulgido genio dei latini del Danubio, ar zice un italian.
Talentul, onoarea, cultul pentru frumos, echilibrul facultăţilor sufleteşti,
vigoarea vieţii, un anumit entuziasm juvenil plin de farmec [...], fac din d-l
Maiorescu tipul rasei noastre”10.
Cît priveşte spiritul Junimii, acesta intrase în legendă, şi deşi unii
din noua generaţie îl doreau revitalizat (T.Antonescu, P.P.Negulescu)11,
nici chiar mentorul ei nu mai gîndea în astfel de termeni: “Junimea din Iaşi
a fost - spunea Maiorescu în 1890, la moartea lui Leon Negruzzi - şi acum
putem vorbi de ea ca de un lucru trecut, o adunare privată de iubitori ai
literaturii şi ştiinţei, de iubitori sinceri”12; dorea o nouă construcţie, cu alţi
oameni. De la vechea Junime se păstrase însă un veritabil factor de putere
culturală, determinant în atragerea talentelor: revista Convorbiri literare.
Pentru mulţi din tînăra generaţie, “Convorbirile” au constituit poarta de

intrare în mediul intelectual, antecamera unde de cele mai multe ori se
elaborează şi prin care, întotdeauna, se difuzează modelele culturale şi
ideologice cele mai durabile. În impunerea unui tînăr, revista constituie un
compartiment strategic major: pe de o parte ea reprezintă o instanţă de
legitimare, dar şi un factor de adeziune şi de excludere; pe de alta, prin
periodicitate, este mijlocul cel mai util şi adaptat prin care se poate
interveni în domeniile culturii şi ideologiei. Astfel, revista Convorbiri
literare a servit noului val de intelectuali la pătrunderea în reţeaua
“specialiştilor”, a celor de la vîrf, iar aspiraţia precoce a unora dintre ei de
a se erija în conducători redacţionali - nu fără dispute interne - indică
gustul pentru posturile de influenţă şi pîrghiile de putere intelectuală. Şi ca
în cazul oricărui periodic, tinerii “convorbirişti” au creat fiefuri, reflectînd
atitudini de grup specifice şi promovînd o politică elitistă indiscutabilă,
deşi Teoharie Antonescu îi sugera lui T.Maiorescu - în noiembrie 1896 că “împrejurul revistei trebuie să se alcătuiască o grupare care, deşi cu o
sumă de idei împărtăşite mai de toţi, să nu fie tocmai exclusivistă sau să
pară cel puţin”; trebuie neapărat să atragă în jurul ei celelalte “elemente
străine şi nesigure” ce pot servi intereselor de grup13. Iată de ce
Convorbiri literare, prin imensul prestigiu ce şi-l cîştigase pînă spre
sfîrşitul secolului XIX, concentrînd în timp toate evenimentele ideologice,
prin tolerarea - în general - a pluralismului opiniilor, a fost un puternic
factor de catalizare a noilor talente, care-şi vor asuma în planul culturii
programul critic al Junimii.
Dorinţa lui Maiorescu de a revitaliza publicaţia şi a o adapta
noului climat intelectual a coincis cu intrarea în orbita sa a unei excelente
generaţii de studioşi ce va ilustra cultura română în toată prima jumătate a
veacului XX. Nu va ezita ca începînd cu 1893 să predea treptat
conducerea revistei tinerilor cărturari, conducere remaniată de cîteva ori,
pentru ca în 1902 să fie încredinţată istoricului Ion Bogdan, ce-l va coopta
în 1905 şi pe N.Iorga. Convorbiri literare va deveni astfel una din
principalele pîrghii care au contribuit la propulsarea spiritului “noii şcoli”
istoriografice. O mărturiseşte şi N.Iorga, ceva mai tîrziu, în 1939, nu fără
a-şi manifesta bucuria că directoratul lui Bogdan a marcat ascendentul
istoriei în dauna esteticului: “un imens cîmp de lucru se ridica înaintea
mea, mii şi mii de documente trebuiau prezentate, sute de probleme cereau
o rezolvare”14; toate acestea însemnau nu numai reconstrucţie istorică, ci

şi “critică istorică, aducînd cu dînsa şi o pornire tinerească, al cărei ascuţiş
distrugător îl simt şi acum, nu pentru slăbiciunea, dar pentru lipsa de
onestitate a lucrărilor atacate”15.
Aşadar, dominată între 1893-1898 mai ales de estetism, la
începutul veacului următor revista acordă tot mai mult prioritate ştiinţelor
sociale şi naturale, dar şi problemelor de interes mai larg menite a schimba
spiritul public (chestiunea proprietăţii funciare, a muncitorilor, a
naţionalităţilor, a evreilor, a reformelor administrative şi şcolare etc)16,
devenind împreună cu Noua revistă română a lui C.Rădulescu-Motru un
levier ideologic de primă mărime şi cu o reală autoritate. Schimbarea se
datorează poate şi constatării lui T.Maiorescu, din 1898, că “societatea
română, cu unicul ei interes literar, a ajuns astăzi mai jos de nivelul
mijlociu, e in cadente domo, cum se zicea în astrologia medievală”17. Şi
nu întîmplător, în ce priveşte istoriografia, tot Maiorescu este acela care,
într-o scrisoare adresată lui Simion Mehedinţi, observa la 1893: “E un
scandal cultural ca după începuturile Magazinului istoric al lui Şincai,
după publicarea Documentelor Hurmuzachi şi a Arhivei lui Haşdeu... stă
toată tinerimea universitară cu limba scoasă după apa din izvoarele
istorice şi, în loc de apă îmbelşugată, ne dau picături dintr-un pahar mic de
epigrafie à la Tocilescu şi din sticla de doftorii sifilitice ale lui Xenopol şi
din ţucalul lui Ureche. Nici un tînăr de valoare de la noi din ţară n-are să
se destine istoriei naţionale? E numai Onciul din Cernăuţi ! Pentru Dzeu, numai unul?! Unus este nullus”. Iar intenţia sa era ca tocmai
Mehedinţi să se specializeze în acest domeniu, devenind “profesorul
profesorilor”: “Asta ne lipseşte în prima linie [...], dar o istorie în sensul
şcoalei lui Ranke, nu fantasmagorii à la Haşdeu, Xenopol,
N.Densuşeanu”; “Cultura tinerimii noastre e atrofiată, are foamete de
istoria naţională mai ales. Aici e punctul principal al viitorului
universitar”18.
Tinerii intelectuali au găsit deci în Titu Maiorescu şi revista ce o
patrona un veritabil bagaj genetic care putea exercita forţa coagulantă a
celor mai multe din aspiraţii, Convorbirile literare constituind totodată un
excelent debuşeu pentru noua istoriografie reprezentată prin triada critică.
Sub directoratul lui I.Bogdan, revista a devenit o publicaţie destinată mai
ales istoriei, fapt remarcat cu mult mai devreme şi nu fără invidie de
M.Dragomirescu, încă din 1899, într-o epistolă către Maiorescu: “Hotărît,

activitatea istorică devine copleşitoare, precum altădată devenise cea
estetico-filosofică. Acest fapt se datoreşte cred, în primul rînd, activităţii
asidue a tinerilor istorici, a căror dragoste de adevăr le indică un loc în
jurul Convorbirilor. Nu vorbesc numai de Onciul şi Bogdan, dar şi de, şi
mai cu seamă, de Iorga, care, totuşi, cum o începuse, se părea departe,
prea departe de direcţia croită de d-voastră”19.
Se împlinea astfel o aspiraţie mai veche a lui Maiorescu, de a
crea o şcoală istoriografică, în jurul unui program coerent, care să
combată superficialitatea ştiinţifică născută din entuziasmul epocii
revoluţionare, care să pună în lucru - aidoma istoricilor germani examenul riguros al surselor scrise, expunerea clară şi sistematică a
faptelor, aspiraţie mult înăbuşită după eşecul avut cu A.D.Xenopol şi
G.Panu. Iar spiritul combativ manifestat de tinerii istorici cerea în mod
evident schimbări la Convorbiri literare, chiar o “reformă”, întrucît era
revitalizat criticismul mentorului, ce conferise atîta prestigiu publicaţiei.
“Se desinează - îşi continua Dragomirescu remarcile - şi direcţia de luptă
în contra lui Urechia, pe de o parte, şi în contra lui Tocilescu pe de altă
parte. Lupta e pornită de dragoste de adevăr şi în mod natural, şi în mod
tot atît de natural va uni sub steagul ei pe numiţii istorici. Un semn al
posibilităţii acestei uniri e şi faptul că Iorga a început în L’Indépendance
roumaine o serie de articole în care atacă trinitatea Haşdeu-UrechiaTocilescu, care au pus mîna pe arhive, muzeu, Ateneu şi Academie şi care
nu dau pas celor mai tineri să lucreze şi să puie un fond unde
superficialitatea de acum 30 de ani nu pusese decît nişte forme”20. Nu
întîmplător, Vasile Pârvan constata în 1906 că: “singura revistă
enciclopedică, mai veche, existentă azi la noi, Convorbiri literare, a
devenit sub ameninţarea de a muri în timpul din urmă, aproape o revistă
de specialitate. Ea reprezintă şcoala nouă istorică română, a cărei
dezvoltare a fost dintre cele mai înfloritoare şi productive pe terenul
cercetărilor ştiinţifice din ultimii 15 ani”21. De altfel, spre sfîrşitul anului
1899, la propunerea lui I.Bogdan - care preconiza că “de acum înainte
istoria va avea o parte preponderentă” -, revista era cît pe ce să-şi schimbe
titlul în Convorbiri istorice şi literare, pentru a fi mai aproape de noua ei
înfăţişare22. Doar opoziţia fermă a celorlalţi membri din colegiul de
redacţie, care nu doreau să rupă cu o tradiţie fecundă, a făcut ca tentativa
lui Bogdan să eşueze şi chiar să stîrnească ironii pe seama istoricilor. Vor

mai fi prezenţi în paginile revistei atît filologi precum Al.Philippide, Sextil
Puşcariu, I.A.Candrea, Lazăr Şăineanu, cît şi geografi, naturalişti, filosofi,
etnografi, psihologi, medici şi economişti. Mai mult chiar, din 1907, sub
conducerea lui Simion Mehedinţi, publicaţia va avea o netă aliură
ştiinţifică, pînă şi celebra rubrică de critică literară fiind dominată de
materiile... neliterare. Între timp, istoria promovată de “triada critică” se
detaşase sensibil de Convorbirile literare, creîndu-şi propriile organe de
expresie sau acaparînd ale periodice, mult mai coerent controlate
îndeosebi de N.Iorga. Schimbarea echipei redacţionale în 1907, prin
plecarea istoricilor, nu a adus aşadar modificări semnificative revistei. Ea
s-a datorat şi intervenţiei lui T.Maiorescu, care dorea să scape de
I.Bogdan, “cu toată braşovenia, frate-său Duică, Muşoiu etc”, pentru ca să
iasă revista “din mitocănime”23.
Dar peste toate, aşa cum s-a remarcat deja, dominantă a fost ideea
identităţii de grup şi de generaţie, a valorii şi eficacităţii unei acţiuni bine
concertate. Iar Maiorescu s-a ocupat cu asiduitate de a inocula discipolilor
săi, pînă la obsesie, aceste idei. Mărturiile din epocă sunt cît se poate de
concludente: “Mi-a părut peste măsură bine că s-a întîmplat să gîndesc
unele lucruri ca şi d-voastră - declara N.Basilescu lui T.Maiorescu la 3
iulie 1893. Întotdeauna am socotit că, pentru propăşirea unui început de
civilizaţie, e absolut necesar a întrupa cît se poate mai mulţi indivizi,
pentru o direcţie sănătoasă şi de adevărat progres; că pentru a lupta cu
succes, mai ales în condiţiile actuale ale ţării noastre, nici o forţă nu
trebuie neglijată: ci încercate toate mijloacele ca să fie atrase toate (care
sunt active) în cîmpul luptătorilor celor sănătoşi şi asta se înţelege de la
sine că eu socotesc astfel tabăra noastră”24. Iar eficienţa promovării
solidarităţii ideologice, a acţiunii bine dirijate, aptă a controla principalele
compartimente ale culturii, rezultă mai ales din epistola lui P.P.Negulescu
către mentorul său, T.Maiorescu, la 8 februarie 1894: “M-am gîndit că de
făcut e pretutindeni cîte ceva, şi la Iaşi mai mult decît oriunde [...]. O
concentrare a forţelor tinere - a tuturor - ar fi poate foarte necesară, atît
pentru propagarea şi întărirea direcţiei noastre literare, cît şi pentru
însănătoşirea mediului în general”; “Iaşii sunt, în ţara noastră, un centru
socialist [...]. Şi ceea ce agravează încă importanţa Iaşilor, ca centru
socialist, e că posedă şi o universitate, din care se răspîndesc apoi în ţară,

ca profesori, adepţii acestei direcţii. Iată pentru ce cred că o concentrare a
tinerilor la Iaşi, ar fi poate foarte necesară”25. Şi nu întîmplător, doi din
favoriţii lui Maiorescu (semnatarul rîndurilor de mai sus şi arheologul
T.Antonescu) au fost numiţi în acel an profesori la Universitatea ieşeană,
în fond, mereu acest stabiliment jucînd rolul de antecameră pentru
Universitatea din Bucureşti.
Sunt doar cîteva exemplificări ce reflectă, alături de altele
anterioare, atitudini şi strategii, trasînd totodată vectorul noii generaţii
grupate în jurul Convorbirilor literare, vector care indică cel puţin două
dimensiuni de natură diferită: una sociologică (mediul intelectual) şi alta
culturală (spaţiul ideologic), ce s-au întrepătruns mereu şi au conferit o
anume distincţie tinerilor maiorescieni.
Evident, nu au lipsit nici reacţiile în faţa unui asemenea spirit
comunitar. Încă din 1891, I.L.Caragiale - multă vreme beneficiar al
protecţiei junimiste, dar acum mai mult cu simpatii pentru DobrogeanuGherea -, într-o conferinţă la Ateneu, intitulată Gaşte şi gîşte, ţinea să
ridiculizeze acea “societate literară în care erau numai vreo 6 oameni de
litere, dintre care unul a murit nebun [Eminescu], iar altul într-o bortă în
mizerie [Creangă]” şi care de la o vreme “a început a face politică, din
care cauză numărul membrilor creştea foarte tare, mai cu seamă cînd era
aproape de a veni la putere”26. Sau, după cum constata în 1913 D.Nădejde
într-o epistolă adresată lui I.Bianu, profund nemulţumit de eşecul numirii
la Universitate, că “meritele muncii” altora nu vor putea nicicum ieşi “în
lumina ce ar merita-o din cauza atmosferei de mistificare în care se zbate
la noi biata filosofie, sub influenţa din culise a şefului junimismului
decadent, d.Maiorescu, şi-a epigonilor săi; dar e clară ca lumina zilei
sentinţa acestora (atîta vreme cu cea mai mare înlesnire înfăptuită prin
sprijinul cîtorva oameni pe care nu i-au putut niciodată suferi: Haret,
Dimitrescu-Iaşi, Bogdan) de a identifica interesele universităţii cu ale
coteriei lor şi de a transforma în special facultăţile de litere în debuşeie
pentru <destinaţii> şi predestinaţii..., căsuţe înconjurate cu zid din
str.Mercur 1”27. Şi nu întîmplător, într-o caricatură de pe coperta revistei
Pagini literare (I, 1899, nr.12), “Cea mai nouă direcţie” este simbolizată
de un Titu Maiorescu în fruntea unei cete de ciomăgaşi.
Cu toate acestea, nu trebuie să ne imaginăm că solidaritatea celor
din jurul lui Maiorescu a fost perpetuă şi fără asperităţi, ajungîndu-se

adeseori la rupturi şi crearea altor centre de “putere”, dar nici una de
vigoarea celei patronate de T.Maiorescu. În mod bizar însă, tocmai
istoricii au rămas cel mai mult în preajma lui Maiorescu, poate şi datorită
faptului că s-au bucurat de o anume independenţă, spre deosebire de
filosofi şi literaţi. Şi nu în puţine cazuri, chiar istoricii au constituit
motivul unor rupturi din grupul maiorescian, aceştia formînd - după
expresia lui Al.Philippide - o “gaşcă radicală” în care “şeful bandei” era
I.Bogdan28. Abia după 1907, cînd conducerea Convorbirilor literare este
încredinţată lui Simion Mehedinţi, se va putea constata o distanţare între
Maiorescu şi “triada critică”, iar după cooptarea lui Eugen Lovinescu în
colegiul de redacţie, N.Iorga a încetat chiar orice colaborare. Dincolo de
animizităţile personale ce s-au acumulat de-a lungul timpului, o deosebire
majoră făcea incompatibilă convieţuirea: în vreme ce T.Maiorescu voia
doar să adîncească ceea ce începuse încă de la debutul Junimii, N.Iorga
aspira la “o nouă epocă de cultură”, prin trecerea de la “criticismul sterp”
la un “realism constructiv”29. Cînd acest “realism” s-a manifestat în forme
violente (demonstraţia studenţească din 1906, sub conducerea lui Iorga),
T.Maiorescu a încetat orice angajament sufletesc faţă de acesta30. De
altfel, mult mai tîrziu, Iorga va oferi un portret al şefului Junimii deloc
măgulitor, dar care trebuia să motiveze oarecum despărţirea dintre ei:
mînat de “patima exclusivismului autoritar”, Titu Maiorescu “nu putea
cunoaşte decît ucenici şi vasali”31. Dar cît de mult i se potriveşte, în fapt,
acest “portret” lui Nicolae Iorga !... În mod evident, nu puteau încăpea
două săbii în aceeaşi teacă. Oricum, istoricii au învăţat cel mai bine
“lecţia” maioresciană, punînd în practică în termeni aproape fără cusur
acţiunea eficientă de grup şi strategia stăpînirii pîrghiilor de putere
intelectuală, supunînd pe toţi cei din preajmă la presiunea conformităţii,
creind o solidaritate de multe ori cu caracter coercitiv.
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DOUĂ CONCEPŢII ISTORICE.
ARGUMENTE PENTRU DEZBATERE
PUBLICĂ ŞI RENOVAŢIE ISTORIOGRAFICĂ

Ultimul deceniu al secolului XIX şi anii de pînă la prima
conflagraţie mondială marchează, în mod indiscutabil, o nouă etapă în
evoluţia istoriografiei române. Este o epocă ce prezintă multiple şi
semnificative mutaţii într-un domeniu care, mai mult ca oricare altul,
înregistrează fidel întreaga dezvoltare a societăţii şi îşi pune temeinic în
valoare vocaţia socială şi politică. Nu întîmplător, istoricul perioadei de
care ne ocupăm nu este doar un profesionist, un depozitar de idei şi
experienţe trecute, ci, în acelaşi timp, devine un magistru al conduitei
colective, îndrumător complex al naţiunii aflate uneori în derivă, alteori în
căutare de imbolduri. Poate nicicînd în evoluţia noastră statală nu s-a
manifestat mai coerent şi mai cu profit strînsa relaţie dintre istoriografie şi
societate, ca în primul deceniu al veacului XX. De altfel, aproape tot
secolul anterior a stat la noi sub semnul legăturii intime dintre istorie şi
acţiune. Iar aspectul a dat şi o anume specificitate domeniului, prin
coexistenţa la cumpăna veacurilor a două curente - în fapt, două maniere
de a reconstitui trecutul - care, deşi s-au succedat, mai mult au fost
complementare decît contradictorii: romanitismul şi spiritul critic.
Acest fenomen a rezultat din convergenţa a două procese
definitorii pentru epoca la care ne referim: perfecţionarea utilajului mental
şi transformarea structurilor sociale. Dacă în plan cultural, pe de o parte,
asistăm la impunerea şi consolidarea spiritului ştiinţific, mai ales sub
aspectul metodei - suprapunîndu-se astfel şi chiar eclipsînd critica
filosofică -, în plan social, pe de altă parte, revoluţiile politice şi
industriale au creat un nou tip de societate, a cărei ruptură cu trecutul a
fost atît de brutală încît a produs un puternic curent de istoricitate. Nu
întîmplător, sfîrşitul secolului XIX şi deceniile următoare cunosc
schimbări importante în ce priveşte viziunea asupra lumii, noţiunea de
“criză” fiind aplicabilă celor mai multe din disciplinele cunoaşterii. Iar
criza a condus la proliferarea eforturilor în direcţia edificării ca ştiinţe a

unor discipline care pînă atunci se bucurau de un statut ambiguu. În acest
context, istoriografia nu putea rămîne pe dinafară, fiind puternic marcată
de evoluţia generală a curentelor de idei. De altfel, Ion Bogdan ţinea să
sublinieze, în discursul său de recepţie la Academie Română (1905), că
“în istoriografie, ca în toate celelalte ştiinţe, fiecare epocă e supusă
curentelor de idei contemporane”, indicînd totodată caracterul bivalent al
disciplinei pe care o slujeau reprezentanţii noii şcoli, acum, la începutul
secolului XX: “ea tinde a deveni din ce în ce mai mult sociologică, fără să
înceteze de a fi naţională”1.
Aşadar, o epocă complexă prin tendinţe divergente şi care refuză
prinderea ei într-o formulă simplă. Este vorba de o pluralitate de orientări
şi concepţii istorice care interacţionează nu prin simpla succesiune, ci
printr-o coexistenţă dinamică, în cursul căreia unele pierd din importanţă
(dar nu dispar, precum “romantismul” istoriografic), în vreme ce altele se
afirmă tot mai mult, dominînd spiritele la un moment dat. Fără îndoială, în
a doua jumătate a veacului trecut, alături de interesul pentru istorie, ca
ştiinţă, coexistă şi un sentiment al istoriei. Este şi explicaţia pentru care
romantismul se prelungeşte mult după 1860, într-un climat politic
efervescent, apropriindu-şi însă şi un anume grad de prudenţă şi
imparţialitate faţă de imperativele social-politice ale naţiunii2.
Pe de altă parte, în analiza istoriografiei române din această
perioadă, este necesară distincţia între tagma profesională, dominată de
autori ale căror producţii sunt prelungirea directă a poziţiei lor sociale, şi
cea a creatorilor ocazionali, fie pentru uzul publicului larg, fie pentru
specialişti. Trebuie operată o asemenea nuanţare întrucît expansiunea
acestor două categorii ale scrisului istoric spre diverse paliere sociale a
accentuat dezechilibrul şi ierarhiile interne ale domeniului, dezechilibru
generat de un anume decalaj între vocaţia intimă a unora şi raţiunile
sociale reale, de climatul ideologic care solicita prin consumatorii de
istorie o producţie conjuncturală (“patriotică”), sau de cei care, printr-o
minimă calificare sau tradiţii familiale, au intrat în concurenţă cu
“specialiştii”. Existau aşadar fie cărturari ce şi-au revendicat autoritatea
simbolică în domeniu, bazîndu-se pe uzul instrumentelor specifice
istoricului, care se supuneau unei deontologii şi îşi aflau legitimarea în
cadrul social al tagmei profesionale (fiind autorizaţi printr-o diplomă), fie

amatori şi erudiţi care, deşi nu erau calificaţi, pot fi apreciaţi prin lucrările
lor ca aparţinînd breslei.
Aşadar, conflict între diversele clase de vîrstă, între profesionişti
şi neprofesionişti ai materiei şi, nu în ultimul rînd, greutatea concilierii
spiritului romantic cu cel criticist, totul pe un fundal social, politic şi
cultural ce solicita revizuiri fundamentale - iată, în sinteză, doar trei din
principalele elemente care au condiţionat convulsiile schimbării în
istoriografia română la cumpăna dintre veacuri.
Este o perioadă greu de surprins în doar cîteva trăsături; ea
tolerează încă spiritul romantic din prima jumătate a secolului XIX, alături
de manifestările “ştiinţifice” care se impun acum3, mai puţin pasionante,
dar care sunt caracteristice unei societăţi întrucîtva mai stabile şi cu o
zestre culturală ce nu poate fi ignorată. Avidă de modernizare,
istoriografia română adopta formule de pretutindeni, care s-au impus
modificînd aspectul şi spiritul domeniului. Fără a neglija alte filiere,
exemplul statistic oferit de Lucian Boia în ce priveşte ponderea
traducerilor în periodicele româneşti din intervalul 1859-1918 este
sugestiv, arătînd interesul şi receptivitatea deosebită faţă de realizările
istoriografice din alte spaţii geografice4. Aşadar, spectaculoasa
transformare a cîmpului intelectual din a doua jumătate a veacului XIX nu
este doar rezultatul unei evoluţii fireşti, ci şi un produs al împrumuturilor
şi impulsurilor venite din apusul Europei. Din această perspectivă, o
realitate se impune a fi menţionată: aproape toţi istoricii profesionişti de la
cumpăna celor două secole (iar istoricii universitari în totalitate) îşi
datorează formaţia intelectuală marilor centre ştiinţifice europene,
devenind astfel cei mai autorizaţi agenţi de transmisie ai curentelor
istoriografice occidentale. Asta explică şi multe din sursele transformării
societăţii româneşti în ansamblu şi cum s-a reuşit, sub influenţa modelelor
apusene, modificarea aspectului şi spiritului culturii naţionale, pînă atunci
de factură orientală şi ortodoxă.
Pentru istoricii din ultimul pătrar al veacului XIX (şi nu doar
pentru ei), trecerea printr-o universitate occidentală a fost mereu
considerată ca un bun indice de formaţie ambiţioasă şi de calitate5.
Obţinerea unei diplome în străinătate, ca instrument al carierei, a devenit
astfel obiectivul esenţial al tinerilor cu aspiraţii elevate, atestatul
idiscutabil al competenţelor intelectuale şi garantul reuşitei sociale.

“Oricine avea un titlu universitar, mai ales luat în străinătate - spunea
C.Rădulescu-Motru în Mărturisirile sale, referindu-se la anii 1890-1900 -,
găsea înaintea sa cariera deschisă gata”6. În consecinţă, apusul Europei a
fost marea atracţie pentru tinerii români, singurul spaţiu ce putea să ofere
nu numai şansele împlinirii umane şi intelectuale, ci şi suficiente elemente
de referinţă, modele culturale care au jucat un rol fecund şi mobilizator,
surse de terapie şi idealuri de regenerare naţională. În acest scop, s-au pus
în lucru strategii diverse, mai ales în ceea ce priveşte locurile şi branşele
de studii, pentru a optimiza la maxim rentabilitatea investiţiei în titluri şi
diplome. S-a născut astfel un nou ideal meritocratic care a pus în cauză
vechile reguli, tradiţionale, de reproducţie şi de recrutare a elitelor. Acest
exod se explică nu numai prin mirajul reprezentat de apusul continentului,
ci şi prin carenţele învăţămîntului superior românesc care nu putea nici pe
departe satisface exigenţele educaţiei moderne europene din a doua
jumătate a secolului XIX. Era nevoie de reforme profunde înainte de a se
emite pretenţia identităţii calitative dintre universităţile româneşti şi cele
occidentale. Sub acest aspect, o stare de fapt incontestabilă era surprinsă
în 1905 de Pompiliu Eliade, cu studii temeinice la Paris şi devenit apoi
profesor universitar la Bucureşti, autor al celebrei lucrări Histoire de
l’esprit public en Roumanie au dixneuvième siècle (2 vol., 1905 şi 1914):
“Liceul şi Universitatea din Bucureşti - se destăinuia mentorului său
spiritual, Titu Maiorescu - reuşiseră numai să mă dezguste şi să mă
ostenească. Şcoala Normală de la Paris mi-a împrospătat toată
inteligenţa”. “Am stat în străinătate - motivează el în continuare - aproape
şapte ani şi în acest timp cea dintîi grijă a mea a fost să-mi refac educaţia
mea literară şi ştiinţifică. Studiile mele secundare şi superioare din ţară
fuseseră superficiale, din cauza greşitei direcţii ce se dădea pe atunci
învăţămîntului nostru şi din cauza slăbiciunii profesorilor”7. Din această
perspectivă, contactul cu Europa şi cultura ei imprima profunde
sentimente de deprimare: “Suntem aşa de înapoiaţi, noi românii - scria în
1889 C.Rădulescu-Motru tatălui său -, că orişice specialitate aş lua, nu voi
putea ajunge la ceva de seamă... Iordache Golescu, cu toate că se gîndea la
sărăcia spirituală şi materială a României, era totuşi un om fericit, fiindcă
avea credinţa că, prin bunăvoinţă, starea românului se poate îndrepta. Eu
nu am această credinţă. Eu cred că suntem meniţi să rămînem printre
popoarele etern sărace. Roata norocului nu se va învîrti niciodată pentru

noi. Alţii, care au deschis înaintea noastră ochii la civilizaţie, ne-au furat
tot norocul... La Bucureşti mă credeam învăţat; acum văd că nu ştiu
nimic”8.
În tot acest cadru, istoriografia română a cunoscut totuşi progrese
remarcabile ce pot fi comparate, indiscutabil, cu realizările din celelalte
arii europene: efortul dominant de lărgire a bazei documentare a fost
însoţit mereu de asimilarea unor metode riguroase de investigare a faptelor
istorice, precum şi de introducere a noi domenii care au extins cadrul
cunoaşterii; istoria naţională era tratată în strînsă legătură cu cea
universală; s-a cultivat deopotrivă critica textelor, întocmirile
monografice, studiile de mare acribie restitutivă, teoria şi filosofia istoriei
etc; sociologia este implicată tot mai mult în anchetarea trecutului, pentru
ca în perioada interbelică să atingă apogeul şi să se revendice din tradiţia
sfîrşitului de veac; s-au creat pîrghiile instituţionale adecvate cercetării,
care să favorizeze şi să individualizeze domeniul etc. Cu alte cuvinte,
istoriografia noastră participă activ la mişcarea ştiinţifică internaţională,
integrîndu-se ei prin realizări notabile şi care au atras mereu luare aminte.
Cazul lui A.D.Xenopol nu este singular, însă ilustrează prin proporţiile
impactului ce l-a avut asupra gîndirii istorice europene şi sud-americane prin a sa La Thèorie de l’histoire9 - o realitate anevoie de escamotat.
Dar peste toate trona obsesia criticismului. Dacă fascinaţia pentru
descrierea evenimentelor politice a rămas mereu o constantă a istoricilor
din acea epocă, criticismul a devenit un instrument al cercetării ce elimina,
pe cît posibil, erorile de interpretare. Că la finele secolului XIX asistăm
deja la exagerări sub forma hipercriticii, ce împiedicau racordările fireşti
între analiză şi sinteză, este un fapt constatat de numeroşi tineri români
aflaţi în capitala Franţei pentru desăvîrşirea studiilor. “Puterea profesorilor
de aici - îi scria M.Dragomirescu lui T.Maiorescu la 15 iunie 1893 - în
critică stă. Într-atît a ajuns de dezvoltată critica, încît distrugînd construcţii
făcute, ajunge la concluzia că nu se poate face altele, ba ceva mai mult:
într-atît spiritul de critică urmăreşte orice manifestare a cugetării încît
chiar construcţiile ce cineva ridică îl fac în acelaşi timp să recunoască
fragilitatea ei”10. Sau remarca lui D.Evolceanu, tot într-o epistolă către
Maiorescu, din acelaşi an: “E de neiertat pentru noi luxul de a avea
filologi ca cei de la Hautes Etudes sau din Germania a căror filosofie şi
întreg chip de a vedea lumea e de a tot emenda textele, de a umbla după

vreo greşeală ce s-ar găsi în disertaţia cuiva, ca după piatra filosofală”11.
Cu toate aceste constatări ale tinerilor intelectuali, ce oscilau între uimire
şi panică, criticismul a devenit arma lor privilegiată în conflictul cu vechea
generaţie, iar reflecţiile dezvoltate de Matteo Bartoli într-o scrisoare către
Ov.Densusianu (în 1902)12 par a fi culese dintr-un îndreptar comun al
scrupulozităţii şi intoleranţei, pentru că le întîlnim în mai toate luările de
poziţie contra “bătrînilor”.
În fapt, atitudinea nu era nicicum nouă, una din cele mai
importante publicaţii franceze, Revue des questions historiques - atît de
cunoscută istoricilor români -, definind încă din 1869, în scurtul
avertisment semnat de G.du Fresne de Beaucaurt, scopul şi metoda: se va
întreprinde “o mare lucrare de revizuire istorică” prin fructificarea
condiţiilor oferite de “spiritul timpului care este esenţialmente critic”.
“Noi vom ataca faptele - se arăta în programul revistei; vom căuta să
restabilim adevărul istoric cu ajutorul surselor originale, cercetate cu
asiduitate, prin intermediul textelor studiate în mod scrupulos şi a
mărturiilor sever controlate”13. Erau enunţate aşadar regulile unei prudenţe
metodologice care au definit pozitivismul istoriografic al sfîrşitului de
veac XIX - faţă de care au fost atît de ataşaţi şi “tinerii” noştri istorici - şi
pe care Ch.-O.Carbonell îl va califica: “Critique donc, mais critique... de
l’hypercritique”14. Pînă şi un “romantic” precum B.P.Haşdeu, sub
influenţa imperativelor criticiste ale vremii, îşi va intitula una din cele mai
importante lucrări ale sale Istoria critică a românilor (2 vol., 1873-1875),
care deşi nu acoperea convenabil pretenţiile conţinute în titlu, a promovat
în schimb interdisciplinaritatea, fără tradiţie la noi în acea vreme. Nu
întîmplător, a fost şi una din puţinele lui lucrări care au stîrnit ecouri
favorabile pînă şi la Junimea15. Toate acestea au dus la întărirea spiritului
de responsabilitate în reconstrucţia istoriografică, iar ca un corolar, la
specializare şi competenţă, criticismul devenind la finele secolului XIX
apanajul şi instrumentul esenţial al istoricului de meserie.
Cu toată tendinţa de profesionalizare a istoriografiei, esenţa ei
politică a rămas încă dominantă, chiar dacă s-a încercat uneori
escamotarea acestui aspect de către reprezentanţii “ştiinţifici” ai materiei,
grupaţi în jurul şcolii critice. Este cît se poate de adevărat că romantismul
s-a reînnoit şi a asimilat, începînd cu ultimul pătrar al veacului trecut,
arsenalul ştiinţific cel mai modern al timpului. Însă contradicţiile şi

limitele s-au manifestat puternic, istoria, declarată adeseori apolitică, fiind
- cînd împrejurările o cereau - mai politică decît oricînd, chiar la
reprezentanţii noii şcoli. Istoricii acestei perioade (romantici şi neromantici) au fost cu totul devotaţi spiritului naţional ce părea să renască
odată cu fiecare generaţie. Ca pretutindeni, s-a dorit redescoperirea
moştenirilor uitate, restituirea unei identităţi cît mai corespunzătoare cu
idealurile vremii şi în nici un caz mai prejos decît ale popoarelor vecine.
Iar N.Iorga formula în 1911 chiar o definiţie în acest sens, conferind
materiei şi celui ce o slujea rosturi care şi pentru “romantici” puteau
constitui un crez: “Istoricul e un bătrîn prin experienţă al naţiei sale. Dacă
nu-l întreabă alţii, el e dator să vorbească, ţinînd la dispoziţia
contemporanilor învăţături culese în vastul cîmp al trecutului studiabil”16.
Aşadar, epoca este dominată deopotrivă de romantism şi de
spiritul critic, curente reprezentate de două şcoli care coexistă şi se
înfruntă. Sunt atitudini care în plan generaţional şi istoriografic s-au
succedat, interferat şi completat. Demarcaţia între acestea este realizabilă
nu atît din perspectiva curentelor şi şcolilor istorice, cît mai ales a
personalităţilor, din punct de vedere ideologic diferenţele între romantism
şi criticism atenuîndu-se adeseori simţitor. Temperamente romantice care
au dominat istoriografia epocii au îmbogăţit enorm materia, furnizîndu-i o
imensă cantitate de informaţii exacte, în vreme ce, alături de ei, istoricii
cei mai minuţioşi nu s-au putut abţine de la construcţiile ipotetice şi
formulări cu tentă romantică, de cele mai multe ori, poate, involuntar.
Apoi, deşi noua şcoală a elaborat programe ample şi entuziaste de
reformare a disciplinei, cu abordări globale care să nu ignore nimic din
realităţile economice şi demografice, pînă la cele mai subtile manifestări
ale vieţii spirituale, finalităţile au fost sub aşteptări, îndeosebi la ceilalţi
doi din “triada critică”: I.Bogdan şi D.Onciul. Mai mult chiar, cazul lui
Onciul - cercetător metodic şi oferit ca pildă de seriozitate şi imparţialitate
istoriografică - este elocvent. Nu întîmplător, subiectele abordate de el
(geneza şi continuitatea românilor, întemeierea statelor feudale) se
circumscriu imperativelor politice de moment, permiţînd justificarea
drepturilor noastre naţionale. Iar concluziile sale sunt aproape identice cu
ale lui Haşdeu, metoda fiind singura ce-i deosebeşte. Nu e singurul caz.
Marile teme ale istoriei românilor (originea, continuitatea, unitatea) au fost
supuse aceluiaşi spirit şi aceloraşi deziderate, oricare ar fi fost profilurile

teoretice şi metodice. Aşadar, nici critica cea mai severă practicată de
noua şcoală istoriografică nu i-a scutit prea mult pe reprezentanţii şi
discipolii ei de impulsuri romantice.
Cel care a produs fractura terminologică între istoricii ce au
activat la finele secolului XIX - şi pe baza căreia se operează în analiza
istoriografiei -, făcînd o distincţie netă între “şcoala romantică” şi “noua
direcţie”, critică (deci ştiinţifică), a fost Nicolae Iorga. Discursul său de
recepţie la Academia Română, Două concepţii istorice, rostit la 17 mai
191117 şi care avea să consacre efigia de “şcoală romantică” pentru toţi
istoricii grupaţi în jurul lui B.P.Haşdeu, V.A.Urechia şi Gr.G.Tocilescu,
discipoli sau congeneri, este printre ultimele intervenţii ale lui Iorga în
campania - începută încă din 1899 - de discreditare a vechii direcţii şi de
înlocuire a ei cu o alta, “de metodă şi cugetare, de construcţie şi de formă
istorică”18.
Se încheia astfel un îndelungat ciclu de contestare a haşdeiemilor
care au dominat materia aproape patru decenii, dar care au avut de
înfruntat mereu adversităţi provenite îndeosebi dinspre cîmpul junimii şi
al “Convorbirilor literare”. Direcţie veche de prin deceniul şapte al
veacului trecut19, şcoală romantică la cumpăna dintre secole, B.P.Haşdeu,
V.A.Urechia, Gr.G.Tocilescu, G.I.Ionnescu-Gion ş.a. au trebuit să facă
faţă asprelor contestaţii din partea unor polemişti precum T.Maiorescu,
G.Panu, I.Bogdan, D.Onciul, N.Iorga ş.a., autodefiniţi mereu ca
reprezentanţi ai unei noi direcţii. Iar calificativele lui Iorga par a se fi
impus definitiv, repetate cu obstinaţie în perioada interbelică şi mai apoi.
În 1928, de exemplu, P.P.Panaitescu aprecia pe Haşdeu drept “un
romantic în cel mai rău înţeles al cuvîntului, într-o epocă [...] de critică
sănătoasă”, pedagog al unor istorici “fără multe scrupule, doritori de
senzaţional şi lipsiţi de comparaţie”20.
Sintetizînd în 1911 toate erorile şcolii romantice, N.Iorga afirma
totodată programul de reformare a materiei. Dacă Haşdeu şi Tocilescu,
îndeosebi, se remarcaseră prin falsa erudiţie, neînţelegerea legăturilor
cauzale dintre evenimente, stilul greoi şi lipsa noutăţilor informaţionale,
prin adevărul istoric subordonat sentimentului patriotic şi înlocuirea
criticii cu o “viziune personală”, N.Iorga concepea istoria ca o disciplină
întemeiată pe documente şi pe critică. Cuvîntul de ordine al noii şcoli era

utilizarea unei metode riguros istorice, asemeni imperativului sugerat de
E.Bernheim în Lehrbuch der historischen Methode und der
Geschichtsphilosophie (1894): “Geist ohne Methode schädigt die
Wissenschaft nicht minder als Methode ohne Geist”21. Mai tîrziu, într-o
conferinţă ţinută la École des Hautes Études din Paris, Romantism şi
naţionalism în istoriografia românească (1933), N.Iorga căuta să
precizeze mai bine - într-o vreme cînd tocmai propria sa activitate era
contestată şi apreciată ca “romantică” de o a doua “nouă şcoală”, alcătuită
din foşti discipoli - distanţa ce-l separa de haşdeieni: “Generaţia căreia-i
aparţin - afirma el tranşant - nu are totuşi nici o legătură cu această şcoală
romantică; dimpotrivă, această generaţie a început prin a combate
tendinţele romantice”, “printr-o ruptură hotărîtă”22.
În fapt, triada critică a pus în lucru cu mare eficienţă două
direcţii complementare de investigaţie, în care acribia restituţiei şi
interpretării s-a împletit admirabil cu marile construcţii, cu sintezele, ce au
utilizat demersurile analitice ale celor care au rodit sub semnul acestei
şcoli. Aşadar, exigenţă şi rigoare în cercetarea trecutului, iar nu “fraze
panegirice” şi “discursuri de retorică fabricată” - sunt imperativele noii
direcţii istoriografice.
În mod firesc s-ar pune întrebarea dacă şcoala romantică a
existat doar prin erorile ei, doar din perspectiva discrepanţelor dintre
proiecte şi împliniri, a eşecului în a concilia greutatea trecutului cu spiritul
ştiinţific şi criticist al epocii? Fără îndoială că ea a însemnat mai mult
decît au căutat să acrediteze “tinerii” istorici, că a avut nu numai umbre, ci
a răspîndit şi multă lumină. De altfel, chiar N.Iorga, în mai multe rînduri, a
căutat să mai estompeze din radicalismul său juvenil, apreciindu-l
bunăoară pe B.P.Haşdeu drept “un om genial”23, ce “a tipărit un şir de acte
de mare însemnătate, editate cu priceperea şi îngrijirea pe care nici un om
cuminte nu poate gîndi să i le tăgăduiască”24. Sau recunoaşterea de mai
tîrziu, din 1939, a meritelor lui Ionnescu-Gion: “Nu se poate tăgădui
acestei opere [Istoria Bucureştilor], despre care am făcut cîndva o dare de
seamă puţintel glumeaţă în L’Indépendance roumaine, folosul ce rezultă
din cercetări personale sau cu ajutorul altora a materialului destul de bogat
care se află răspîndit în deosebite condice şi colecţii de documente din
Arhivele Statului”25. Sunt doar cîteva exemplificări ce merită luare aminte
şi îndeamnă la extinderea motivaţiilor care au dezlănţuit puternica mişcare

contestatară de la cumpăna dintre veacuri. Nu putem ignora afirmaţiile lui
Iorga din excelentul său articol intitulat Doi bătrîni senini şi venerabili:
B.P.Haşdeu şi A.D.Xenopol, care oferă şi o altă dimensiune a conflictului
intergeneraţional: “Era şi vina tinerilor, desigur, căci eram cu toţii prea
grăbiţi pentru a ne face reclamă şi a ne agonisi bogăţie în locul unor
bătrîni care nu mîntuiseră niciuna, nici alta, şi erau departe de a fi sătui”26.
Aidoma lui Titu Maiorescu, deşi nu cu posibilităţile acestuia,
B.P.Haşdeu a jucat şi el rolul de factor catalizator al talentelor, de veritabil
descoperitor al tinerilor, pe care i-a sprijinit, i-a trimis la specializări în
străinătate, le-a oferit posturi etc. A fost mereu conştient de lucrul acesta,
şi chiar satisfăcut, avînd neîndoielnic vocaţia de a stîrni entuziasme greu
de reţinut. Cînd în 1885 Lazăr Şăineanu îşi prezenta teza de licenţă în
litere, Haşdeu ţinea să precizeze, nu fără orgoliu: “Ca istoric, ca filolog, ca
lingvist, las trei <ucenici> de care am tot dreptul de a fi mîndru; Tocilescu
este astăzi coleg al meu, şi aş dori ca şi ceilalţi doi, Bianu şi Şăineanu, sămi fie de asemenea colegi cu o zi mai curînd”27, lista completîndu-se de-a
lungul timpului cu alte şi alte nume. Că este vorba de o şcoală, nu încape
nici o îndoială28, iar evidenţierea ei o face chiar Haşdeu într-o epistolă
adresată lui N.I.Apostolescu, în 1904: “Toate scrierile mele, fără excepţie,
au fost o şcoală de românism, o şcoală din care au ieşit cîţiva elevi ai mei
de care sunt mîndru”29. Şi poate nu întîmplător, cel care a prelungit cu
asiduitate cultul lui Haşdeu ca discipol, N.I.Apostolescu, este considerat şi
acum unul din promotorii comparatismului literar românesc prin disertaţia
sa doctorală din 1909, L’Influence des romantiques français sur la poésie
roumaine, o excelentă şi complexă analiză printr-o multitudine de direcţii
(pensioane, edituri, librării, exilaţi, călătorii, presă etc), apreciată la
superlativ de Emile Faguet.
Este adevărat că exagerările şi erorile au abundat în scrierile
istoricilor “romantici”, Maiorescu, G.Panu, I.Bogdan, N.Iorga ş.a.
amendînd fără menajamente întreaga lor producţie, pornind adeseori doar
de la ceea ce era de criticat. Însă respingerea în bloc a tuturor scrierilor
acestora, fără a evidenţia şi meritele incontestabile şi fără a ţine seama de
condiţionările impuse de evoluţia istoriografiei noastre în secolul XIX este
un fapt mai mult decît păgubitor. În fond, şcoala romantică nu a fost
altceva decît un curent de idei şi un “atelier” istoriografic suficient de
complex, ca şi epoca în care s-a manifestat, promovat prin grija lui

B.P.Haşdeu şi, într-o oarecare măsură, V.A.Urechia, în jurul cărora s-au
grupat istorici, folclorişti, filologi, scriitori şi gazetari. Ceea ce le-a
stimulat exerciţiul intelectual a fost conceptul de românism, prin grila
căruia au analizat şi întreprins toate actele de cultură. Din această
perspectivă, ei s-au situat în contra curentelor de la Junimea şi
Contemporanul, punîndu-i mereu în vizorul critic al acestora.
Ceea ce irita la sfîrşitul secolului XIX era deosebitul prestigiu de
care se bucurau “romanticii”, faptul că istoria se scria şi se impusese în
afara Convorbirilor literare, patronate de Iacob Negruzzi şi Titu
Maiorescu, că ei deţineau o veritabilă putere intelectuală şi controlau
levierele de comandă din sfera culturii. Vorbind despre Gr.G.Tocilescu,
N.Iorga sublinia că puterea “vechii şcoli” stă în faptul că “are la dispoziţie
reviste, gazete, societăţi, prieteni, ciraci, asociaţi, care duc un război de
moarte pentru apărarea falsului templu unde se cîştigă bine cu ştiinţă
proastă”30. În şcolile secundare, la Universitate şi Academie, la congresele
internaţionale etc, romanticii erau atotprezenţi, bucurîndu-se de un mare
prestigiu ştiinţific şi patriotic.
În fond, revolta tinerilor istorici de la cumpăna dintre veacuri,
conflictul ireconciliabil la prima vedere dintre şcoala critică şi cea
romantică pare mai curînd, la o analiză pe termen lung, a nu fi meritat
proporţiile şi radicalitatea acţiunii. Ca peste tot, şcoala critică a succedat
celei romantice - oricum s-ar fi întîmplat lucrul acesta, şi fără
impetuozitatea “triadei” -, preluînd în plan ideologic ideile de
naţionalitate, patrie, românism, unitate politică şi culturală, cu tot cortegiul
de manifestări grandilocvente, continuate de N.Iorga şi ceilalţi istorici din
“Liga Culturală” pînă la înfăptuirea Marii Uniri.
Impresionant a fost însă ritmul schimbării, agresivitatea care a
traumatizat, fără îndoială, pe reprezentanţii vechii istoriografii, scoţîndu-i
fără menajamente pe “linie moartă” şi stîrnind adeziunea unui
impresionant public. Iar sentimentul lor de frustrare pare să fi fost de
neîmpăcat, convinşi că nedreptatea s-a produs din ignoranţa şi lipsa de
recunoştinţă a societăţii intelectuale româneşti, inaptă a manifesta cît de cît
înţelegere faţă de “bătrîni”, de marile ei spirite. Aluziile evidente făcute de
B.P.Haşdeu în şedinţa Academiei din 30 noiembrie 1901, în finalul unei
cuvîntări despre răposatul V.A.Urechia, sunt pline de rezonanţă: “Bătrînii
se duc unul cîte unul; cîţi mai rămîn încă pe pămînt, să nu le amărîm

ultimele lor momente. Un vechi proverb românesc zice <cine n-are bătrîn,
să-şi cumpere>. Sunt timpuri în istorie cînd tineretul dictează, iar moşnegii
cată să asculte: aşa este într-o epocă de revoluţiune. Sunt alte timpuri cînd
tineretul trebuie să urmeze ascultător după povaţa moşnegilor: Aşa este
într-o epocă de progres normal [...]. Oricînd însă, fie în revoluţiune, fie în
evoluţiune, tinerii şi bătrînii să păşească braţ la braţ, cu dragoste şi în
armonie”31.
Poate că un plus de sugestie în aprecierea conflictului
ireconciliabil dintre cele două şcoli şi finalitatea acestuia l-ar oferi
aprecierile lui Ilie Bărbulescu, din 1921: “După ce, împreună cu alţii, prin
violenţa şi neproporţionalitatea atacurilor sale, a izbutit să bage în groapă
pe Haşdeu şi Tocilescu, s-a constituit dînsul [Iorga] însuşi într-o oligarhie
ştiinţifică [...]. Rezultatul acestui sistem oligarhic, în ştiinţă, nu-l poate
duce şi nu l-a dus, evident, decît la greşeli ştiinţifice şi, din pricina acestor
greşeli, la întronarea nerealităţilor şi neadevărurilor în ştiinţă”32. Vom
căuta aşadar să desluşim cîteva din elementele definitorii ale celor două
şcoli, în ce măsură s-au manifestat discrepanţele şi care au fost
modalităţile care au dus nu numai la schimbări în evoluţia istoriografiei, ci
şi la constituirea unei veritabile intelectocraţii în materie.

a) “Şcoala veche” de istorie şi perspectiva ei romantică
Şcoală veche sau romantică, în viziunea tinerei generaţii de
istorici ce s-a afirmat la cumpăna dintre veacuri, sintagma caută să
definească, ambiguu uneori, întreaga producţie istoriografică din România
elaborată în a doua jumătate a secolului trecut în afara “Convorbirilor
literare” şi cauţionată intelectual de B.P.Haşdeu, V.A.Urechia şi
Gr.G.Tocilescu. În fapt, ea a devenit “şcoală” mai mult fortuit, ca o reacţie
firească la Direcţia nouă junimistă, care prin anii ‘70 a supus pe cei
grupaţi în jurul “Revistei contimporane” (apropiaţi ai lui Haşdeu) unor
aspre rechizitorii. Titu Maiorescu îndeosebi, în Beţia de cuvinte şi
Răspunsurile “Revistei contimporane”, viza exagerările patriotarde,
aiureala ideilor, inadvertenţele de ordin istoric şi literar ale lui

V.A.Urechia, P.Grădişteanu, D.A.Laurian, Pantazi Ghica, G.Marian,
G.Sion ş.a. Evident, ofensele nu au rămas fără replică, generînd
animozităţi şi consistente polemici asupra cărora nu e locul a insista aici.
Esenţială rămîne antiteza dintre cei grupaţi în jurul lui T.Maiorescu, pe de
o parte, şi B.P.Haşdeu, pe de alta, reflectînd astfel contradicţiile unei epoci
de înnoire ce reclama fundamentări ideologice în concordanţă cu
interesele de moment şi de durată ale societăţii româneşti.
În mod paradoxal însă, deoarece haşdeienilor li s-au adus
serioase obiecţii mai ales pe tărîmul istoriei - nu atît cele datorate lui
T.Maiorescu, prea generale şi formulate totuşi de un nespecialist, cît mai
ales prin analiza lui G.Panu, Studiul istoriei la români (1874) şi polemicile
“tinerilor” de la cumpăna secolelor - s-a impus idea că “şcoala” lui Haşdeu
este în principal de factură istoriografică şi, evident (ţinînd seama de
context), de tendinţă romantică, etichetă ce a rezistat de-a lungul timpului
fără amendări serioase. În esenţă, ea a fost însă o şcoală filologică, parţial
şi istorică. Doar că această ultimă faţetă a fost cea mai supusă criticii,
îndeosebi după 1892, odată cu apariţia lucrării lui W.Rudow, Geschichte
des Rumänischen Schriftiums bis zur Gegenwart, scrisă pe baza
informaţiilor obţinute de la cîţiva junimişti, dar pe bună dreptate aspru
criticată de B.P.Haşdeu, Lazăr Şăineanu şi G.I.Ionnescu-Gion în “Revista
nouă” sub titlul Eine Trilogie (V, 1892). Este, de altfel, momentul cînd
T.Maiorescu va începe să-şi apropie pe toţi acei “tineri” istorici care la
finele secolului se vor autointitula noua şcoală (expresie consacrată în
tradiţia junimistă), alcătuind vîrful de lance convorbirist care după două
decenii abia acum găseşte resursele intelectuale apte să facă faţă
dominaţiei istoriografice haşdeiene şi, dacă se poate, s-o desfiinţeze. Iar
acţiunea s-a dovedit plină de eficacitate nu numai în plan istoriografic, ci
şi într-un cadru mai larg, socio-cultural.
Manifestările direcţiei “romantice” coincid, sub aspect mental şi
socio-profesional, cu tendinţa definirii tot mai precise a meseriei de
istoric, care pînă spre finele secolului XIX părea destul de ambiguă. Sub
impulsul patriotic din prima jumătate a veacului trecut, “istoricul”
întruchipase în sine nu atît “savantul”, cît mai ales omul politic, militantul.
Personalităţi precum N.Bălcescu, C.A.Rosetti, D.Bolintineanu, George
Bariţiu, Alexandru Papiu-Ilarian, M.Kogălniceanu ş.a. au constituit

simboluri în această direcţie, istoria fiind arma necesară în lupta politică
imediată. Nu întîmplător, două teme erau majore în preocupările
cărturarilor amintiţi: studiul originilor, pentru a dovedi vechimea şi
continuitatea românilor, şi prezentarea faptelor glorioase ale evului mediu,
în care lupta pentru independenţă şi unitate erau cvasiprezente. Ele au
constituit temele favorite ale unei istoriografii romantice profund ancorată
de realităţile noastre politice şi naţionale. Amintirea marilor evenimente
era un factor de emulaţie şi o sursă de revitalizare, iar observaţia că
întregul proces de redeşteptare şi de constituire a statului român modern sa făcut sub semnul istorismului este aşadar pe deplin întemeiată. Că la
mijlocul secolului trecut preocupările istoriografice propriu-zise sunt
întrucîtva difuze, fără direcţii ferme, doar cu scînteieri individuale şi
subsumate îndeosebi sentimentelor naţionale, că cea mai mare parte a
producţiei constă în texte de popularizare, scrieri didactice sau cu caracter
polemic - constituie un adevăr adeseori evidenţiat. Dar tot de atunci au
fost puse în discuţie temele mari şi complexe ale disciplinei, ca să nu mai
vorbim de eroicul efort colectiv în recuperarea zestrei documentare
(M.Kogălniceanu, Aug.Treboniu-Laurian, N.Bălcescu, Th.Codrescu ş.a.).
Totul însă sub semnul precarităţii, datorită insuficienţei organizatorice şi a
exigenţelor critice scăzute.
Din această perspectivă, şcoala haşdeiană succede istoricilor
paşoptişti, o vreme chiar coexistînd, fără a se pune o clipă problema
vreunui conflict intergeneraţional. Mai mult chiar, haşdeienii şi-au
revendicat mereu legitimitatea prin descendenţa “sacră” din generaţia de la
1848, manifestînd un adevărat cult pentru reprezentanţii ei de seamă. Nu
întîmplător, Gr.G.Tocilescu este autorul unei semnificative lucrări asupra
lui Nicolae Bălcescu. Viaţa, timpul şi operele sale, 1819-1852 (Bucureşti,
Noua tipografie a laboratorilor români, 1876), cu entuziasm primită în
cercul haşdeienilor. Pe de altă parte, se poate constata nu numai un
puternic ataşament faţă de revoluţionarii paşoptişti, ci şi o pronunţată
identificare între liberalismul politic, care după unirea din 1859 intra întro etapă nouă, şi romantismul ce se adaptează din mers la noile exigenţe
culturale ale societăţii. În acest context, romantismul istoriografic, strălucit
reprezentat de M.Kogălniceanu şi N.Bălcescu îndeosebi, s-a prelungit
mult după 1850, într-un climat politic efervescent. El nu rămîne imobil,

cîştigînd în precizie, în ştiinţificitate, dar menţinîndu-şi cît de cît din
fantezia şi imaginaţia predecesorilor. Istoriografia din a doua jumătate a
veacului trecut s-a reînnoit aşadar, asimilînd treptat arsenalul ştiinţific al
vremii, dar manifestîndu-şi în acelaşi timp limitele şi contradicţiile. Iar
suma tuturor acestor moşteniri şi reînnoiri a fost ilustrată, indiscutabil, de
B.P.Haşdeu şi de toţi aceia aflaţi în constelaţia sa.
Departe de a reprezenta o etapă de stagnare sau chiar de regres,
cum încerca să acrediteze triada critică, istoriografia acestei epoci
achiziţionează şi sedimentează idei, concepţii şi tehnici moderne de
investigare a trecutului, fără de care nu ar fi fost posibilă efervescenţa din
perioada interbelică. O simplă analiză cantitativă, de exemplu, a citaţiilor
din producţia vechii şcoli ar fi o bună măsură pentru a constata gradul de
utilizare a ei în demersurile de după 1918, dar şi de dinainte de această
dată. Pe de altă parte, chiar numai elementara şi, uneori, aparenta opoziţie
dintre romantism şi criticism era suficientă în a mobiliza progresul
materiei care, totuşi, nu venea pe un teren gol şi fără edificii trainice,
măcar sub raportul restituirilor documentare.
Dintr-o altă perspectivă, transformările survenite în mentalul
societăţii româneşti în ultimul pătrar al veacului trecut au impus o situaţie
oarecum inedită, în care vechea reprezentare ideologică a istoricului
(“militantul”) coexista cu imaginea savantului izolat de patimile politice
ale timpului său, preocupat doar de ştiinţa “pură”. Sunt anii marilor
mutaţii socio-economice şi cultural-politice, anii reformării învăţămîntului
superior, a organizării muncii de echipă şi a creării cadrelor instituţionale
propice cercetării. Înnobilarea “ştiinţifică” a condiţiei istoricului, ca
profesor şi fondator de şcoală, se pune cu acuitate şi nu fără roade.
Imaginea savantului - B.P.Haşdeu constituind o bună pildă - tinde a fi
idealul profesional al unui mare număr de tineri ce pătrund în universităţi
sau merg în străinătate pentru specializare. Scrisorile lui Pompiliu Eliade,
G.Dem.Teodorescu, N.I.Apostolescu, I.Bogdan, N.Iorga, V.Pârvan,
N.Bănescu, Ilie Bărbulescu, Al.Philippide, S.Mehedinţi şi mulţi alţii,
trimise magiştrilor din ţară, înregistrează “efuziuni intelectuale” profund
străine de tumultul străzii. Faptul că mai apoi mulţi dintre ei nu vor rămîne
departe de patimile vremii este un specific ce s-a perpetuat. Important
rămîne “divorţul” mental între vechile reprezentări, încă dominante, şi
noua situaţie creată prin expansiunea cîmpului intelectual, cu tendinţe spre

specializare şi autodefinire, care pune în acţiune un nou ideal profesional
ce comportă şi o dimensiune colectivă. Imboldul educativ al savantuluimodel, care descoperă vocaţii, stimulează talente şi inspiră conduite, nu
trebuie omis deci din analiza istoriografiei acestei perioade.
Aşa cum s-a afirmat deja, B.P.Haşdeu ilustrează perfect
istoriografia romantică din a doua jumătate a secolului trecut şi locul
ocupat de ea în cultura epocii. Profesor de filologie comparată la
Universitatea din Bucureşti, istoric, filolog, literat, Haşdeu a fost un
romantic prin temperament, dublat de un veritabil om de ştiinţă, la curent
cu cele mai recente descoperiri şi ipoteze ştiinţifice, ceea ce stîrnea
entuziasme şi ataşamente uşor de imaginat33. Prin 1903, B.Şt.Delavrancea
îl considera pe Haşdeu “omul care ştie mai mult decît toţi românii laolaltă,
care a iubit mai mult decît noi toţi, şi în istorie, şi în ethică, şi în filologie,
şi în artă”34. Pînă şi adversarul său cel mai redutabil de la cumpăna
veacurilor, N.Iorga, a avut cuvinte de uimitoare delicateţe, prinse în
volumul din 1934, Oameni cari au fost, încercînd astfel să facă uitată
atitudinea sa din jurul anului 1900: “A fost un om genial (cine i-a putut
tăgădui serios această însuşire?), a dispus de cunoştinţe neobişnuite în
toate domeniile, aşa încît oricînd putea uimi pe cei mai mulţi; a avut un
spirit elastic cum cu greu s-ar mai putea găsi altul şi pe lîngă aceasta,
pătrunzător, ascuţit [...]. Chiar biruit în faţa lumii, el îşi înconjura
retragerea de o strălucire meşteşugită, care silea ochii să se închidă şi lăsa
totdeauna impresia unei superiorităţi omeneşti netăgăduite”35.
Ceea ce a deranjat în epocă, oferind pretexte “tinerilor” istorici, a
fost romantismul exuberant promovat de Haşdeu şi discipolii săi, prin
exagerarea sentimentului patriotic, prin obsesivul apel la naţionalitate şi
românism, prin transformarea istoriei naţionale în obiect de cult şi
continuă preamărire. Trăind într-o “eră cosmopolită” - după expresia lui
Mircea Eliade36 - B.P.Haşdeu se opune de timpuriu junimiştilor din
“şcoala germană cea antinaţionalistă a pesimistului Schopenhauer”37.
Polemicile dintre cele două grupări, suficient de bine surprinse pînă acum
prin două cărţi de referinţă38, în care T.Maiorescu s-a dovedit mai aproape
de spiritul epocii şi cu o judecată mai echilibrată (“naţionalitatea în
marginile adevărului”), au avut însă darul să tempereze oarecum zelul
patriotic al haşdeienilor. Şi totuşi, în numele românismului şi a preţuirii
valorilor autohtone, exagerările nu au lipsit, figurile noastre istorice

căpătînd adeseori însuşiri ce le plasau acolo unde, în realitate, nu le era
locul. Lucrările acestor istorici sunt pline de afirmaţii risipite fără prea
multe scrupule şi care vor fi sancţionate de criticismul junimist şi de noua
şcoală istoriografică de la 1900. Este adevărat că nici discipolii lui
Maiorescu n-au manifestat mereu prudenţă, lansînd şi ei cu uşurinţă uneori
formulări şi ipoteze ce ar putea părea fanteziste. Dacă haşdeianul
G.Dem.Teodorescu se încumetase în 1871 să afirme latinitatea clasică,
etruscă, a românilor39, maiorescianul Teoharie Antonescu a publicat în
“Convorbiri literare”, la 1895, Dacia, patria primitivă a popoarelor
ariane40 (putînd să-l considerăm astăzi drept “părinte” al tracomaniei),
studiu ce se plasează, oarecum, pe aceeaşi linie cu Dacia preistorică a
unui alt haşdeian, N.Densusianu. Numai că în vreme ce ideile lui
T.Antonescu au rămas nesancţionate în epocă, cartea celui din urmă s-a
impus contemporanilor şi posterităţii drept un “roman fantastic” - după
expresia lui V.Pârvan -, o construcţie excentrică, prea deschisă
orizonturilor mitologice şi care nu poate provoca entuziasm decît
diletanţilor.
În realitate însă, reprezentanţii vechii direcţii au ştiut mereu să
facă distincţie între efuziunile romantice, denaturarea adevărului istoric în
slujba modelării de conştiinţe, şi spiritul ştiinţific, rigoarea metodologică,
la care toţi discipolii şefului de şcoală nu omiteau să facă referinţă.
Haşdeu ţinea să afirme răspicat, încă de la 1875, această bivalentă funcţie
a producţiilor istoriografice: “Noi înţelegem patriotismul ca o pîrghie prin
care să se mişte cineva a studia istoria; dindată însă ce a intrat în ştiinţă, un
alt mobil vine de-l împinge înainte: dorinţa de a afla adevărul. Dacă se
întîmplă într-o chestiune oarecare ca ambele aceste impulsuri să poată
merge în armonie, este negreşit o fericire; dacă însă veritatea nu se-mpacă
cu interesul naţional, nu rămîne decît a sacrifica pe aceasta din urmă, ori a
zice adio istoriei, una din două”41. V.A.Urechia, cel mai blamat
reprezentant al acestei şcoli (“văzdoaga naţională”, cum îl numea
P.Fîntînaru într-o scrisoare către Iorga, în 189042), afirma şi el că “istoria
are altă menire decît de a crea în mod nedocumentat oameni mari şi eroi.
Facem deci istorie, cînd curmăm şirul legendei”43. Iar Gr.G.Tocilescu, în
prefaţa la Dacia înainte de romani (1880) - prima încercare de
sistematizare a informaţiilor istorice, arheologice, lingvistice şi literare
privitoare la protoistoria dacilor -, premiată de Academia Română, declara

că principala sursă de reconstrucţie au fost izvoarele, utilizate pe baza
“adevăratului metod ştiinţific” şi fără a lua în seamă “arguţiile eronate,
aberaţiile ridicole şi demonstraţiile specioase”44. De altfel, chiar
T.Maiorescu a ţinut să se pronunţe asupra acestei lucrări, la puţină vreme
după apariţie, considerînd pe Tocilescu drept un “autor care are destulă
metodă şi destulă erudiţie pentru a fi un scriitor de istorie”45. Evident, nu
putem omite sub acest aspect replica deja antologică a lui Ionnescu-Gion
la criticile aduse lui de către Melchisedec, ce constata prea multe apropieri
între Constantin Brâncoveanu şi Ludovic XIV: dacă diplomaţii Regelui
Soare “or fi minţit”, atunci “a minţit” şi el46.
A urmări adevărul în istorie nu înseamnă însă a nu şi greşi.
Disciplina e plină de capcane şi de erori provenite din varii motive - ca să
nu mai vorbim de “păcăleli”; importante sunt prudenţa şi onestitatea care
trebuie să domine, ideea că nimic nu poate constitui “ultimul cuvînt”,
acceptînd cu resemnare limitele cunoaşterii şi eventualitatea demontărilor
ulterioare. Iar atitudinea lui Haşdeu în cazul faimoasei Diplome bîrlădene,
1134 este revelatoare, cînd tocmai unul din foştii elevi şi detractori de mai
tîrziu, Ioan Bogdan, argumentează pe baza unui meticulos studiu istoricofilologic falsitatea documentului47, fără ca şeful de şcoală să ia lucrul ca
un afront personal. Sau dezicerea lui Haşdeu de metodele lui V.A.Urechia
- pe care destinul i-a aşezat de aceeaşi parte a baricadei abia în ultimul
deceniu al secolului trecut, şi numai în faţa atacurilor “triadei critice”, pînă
atunci fiind chiar subiect de ironie în Duduca Mămuca, de pildă -, puse
sub semnul diletantismului. Recenzîndu-i volumul II al ediţiei de Opere
complete din Miron Costin, Haşdeu se dovedeşte extrem de critic şi din
nou ironic la adresa lui Urechia48. O atitudine mai incisivă faţă de acesta
regăsim în tomul IV din Etymologicum Magnum Romaniae (cap.II,
par.18), care-i risipeşte lui V.A.Urechia orice iluzie că este deopotrivă
“geograf” şi “latinist” de seamă.
Aşadar, romantismul istoriografic nu era cîtuşi de puţin refractar
faţă de exigenţele spiritului critic, iar acceptarea pozitivismului poate sta
dovadă în acest sens. Aprecierile deosebit de elogioase ale lui Haşdeu pe
seama lucrării lui N.Densusianu, Revoluţiunea lui Horea în Transilvania
şi Ungaria, 1784-1785 (1884), alcătuită după cele mai riguroase metode
ştiinţifice, indică indubitabil ataşamentul total al şefului de şcoală faţă de
întocmirile de acest gen: “Iată cea dintîi şi singura pînă acum lucrare -

afirma B.P.Haşdeu - pe deplin serioasă asupra istoriei moderne a
românilor, adică nepărtinitoare, scrisă cu spirit rece, combinînd elementele
sale într-un mod critic şi, mai presus de toate, lucrare întemeiată pe
cunoaşterea directă a tuturor fîntînilor”49. Din această perspectivă, însă, şi
autorul avea o înaltă concepţie despre reconstrucţia istorică, cu nimic
diferită de a şcolii critice, dar care nu-l va menaja nicicum pe haşdean la
cumpăna dintre secole: “eu nu sunt omul ipotezelor - mărturisea
N.Densusianu lui I.Bianu în decembrie 1887 -, nu sunt omul istoriei de
focuri artificiale, că cerc o sută şi o mie de probe pentru fiecare fapt pînă
cînd, în fine, constat adevărul să-mi pot forma o convicţiune”50.
Romanticii au refuzat cel mai adesea formulele generale agreate
de junimişti, în profitul erudiţiei, a construcţiilor grandioase care căutau să
împace imperativele timpului (militantismul, angajarea pentru cauza
“românismului” etc) cu exigenţele raţiunii, ale ştiinţei. Ideologic, prin
producţia lor istoriografică ce continua spiritul generaţiei de la 1848,
haşdeienii au urmărit să scoată la lumină din tenebrele trecutului acele
fapte care puteau contribui la revitalizarea tradiţiilor sănătoase ale naţiunii.
Prin ei, românismul s-a fundamentat ideologic, intrînd în vocabularul
excelentei generaţii de intelectuali din perioada interbelică, fiind
îmbogăţit, evident, cu noi şi noi semnificaţii. Mircea Eliade a publicat mai
multe studii asupra lui Haşdeu şi “naţionalismul creator”51, C.RădulescuMotru şi-a intitulat una din cărţile sale Românismul. Catehismul unei noi
spiritualităţi (1936), iar alături de ei mai pot fi citaţi N.Crainic,
D.Stăniloaie, N.Roşu ş.a.52
Cu toate scăderile istoriografiei romantice din a doua jumătate a
secolului XIX, mai presus de orice se situează realizările, iar acestea
merită într-adevăr luare aminte. Din această perspectivă, febra
documentară ce a caracterizat pe istoricii “vechii direcţii” constituie poate
cea mai remarcabilă trăsătură a lor. Conştienţi că orice efort de
reconstrucţie se întemeiază în primul rînd pe mărturiile scrise şi nescrise
ale trecutului, romanticii acestei epoci manifestă un cult aproape
bolnăvicios pentru investigarea arhivelor şi anchetele arheologice, pentru
întocmirea unor opere monumentale care să formeze zestrea Corpusului
naţional de izvoare. Nu întîmplător, la originea Academiei Române a stat
tocmai iniţiativa constituirii unei comisii pentru adunarea şi publicarea

documentelor istorice53, iniţiativă la care au fost părtaşi nimeni alţii decît
“bătrînii” istorici.
Şi cum misiunile ştiinţifice în străinătate constituiau modalitatea
cea mai eficace de îmbogăţire a instrumentarului istoriografic, acestea au
reprezentat o direcţie deosebit de fertilă şi cu rezultate valorificabile încă
şi azi. Seria călătoriilor a fost inaugurată chiar de B.P.Haşdeu, în Polonia
(1861 şi, mai apoi, 1876), de unde va cumpăra, fotografia, copia şi
excerpta o imensă cantitate de documente pe care le-a valorificat parţial în
Arhiva istorică a României. Au urmat apoi: Gr.G.Tocilescu, mai întîi în
Bulgaria (1877), de unde s-a întors cu un important material epigrafic şi
cu observaţii pe care le-a publicat într-o broşură54, mai pe urmă în Rusia
(1877-1878), unde va transcrie numeroase manuscrise cantemiriene, şi
capitala Franţei (1878-1880), rezultatul ultimei călătorii fiind un volum de
documente apărut în colecţia Hurmuzachi; N.Densusianu cercetează
vreme de 15 luni un număr de 12 biblioteci şi 16 arhive din Ungaria
(1878-1879), cu excelente rezultate, prezentate în raportul său către
Academie55, pregătind şi tipărind totodată un volum de Momente pentru
istoria Ţării Făgăraşului (1885) şi alte şase tomuri în colecţia
Hurmuzachi (1887-1897); Ioan Bianu adună materiale preţioase din
Polonia şi Italia (1881, 1883); G.I.Ionnescu-Gion investighează Biblioteca
Naţională din Paris (1880-1883); Ilie Bărbulescu poposeşte la Zagreb,
Praga, Leipzig, Berlin şi Viena, enumerarea putînd fi şi mai mult extinsă.
Se remarcă însă, din aceste itinerarii, interesul sporit faţă de mărturiile
provenite din lumea slavă, mai puţin cercetate pînă atunci de români, dar
care va deschide noi orizonturi în cunoaşterea trecutului, îndeosebi a
evului mediu. Sub acest aspect, Haşdeu a jucat un rol de prim rang în
îndrumarea tinerilor, urmărind acţiuni mult mai practice şi eficiente, spre
deosebire de Titu Maiorescu, bunăoară. Faptul a fost remarcat şi de Vasile
Alecsandri, într-o epistolă către I.Negruzzi, din 15 septembrie 1875: “Mam mirat de procedeul lui Maiorescu [...] de-a trimite la Paris pe Panu,
Lambrior şi Slavici, cînd noi avem nevoie de oameni care să cunoască
limba slavă. Atîtea documente stau ascunse şi neexaminate în bibliotecile
din Polonia şi Rusia. Chiar în Moscova şi la Kiev se găsesc o mulţime,
foarte importante pentru noi şi pe care guvernul Rusiei ar învoi să le
consultăm...Şi cu toate acestea, un singur literat avem în toată ţara, care să

cunoască limba slavă... Hajdeu..., şi Hajdeu nu poate să pună piciorul în
Rusia de frică de-a nu merge mai departe [în surghiun]”56.
Evident, nu putea lipsi anchetarea propriilor arhive, haşdeienii
fiind favorizaţi în acest caz chiar de şeful lor de şcoală, director general al
Arhivelor Statului aproape un sfert de veac (1876-1899). Iar dacă ar fi să
ne luăm după spusele lui N.Iorga, instituţia devenise un monopol al
acestora, în care nimeni din afară nu era agreat - şi acesta un motiv de
nemulţumire al tinerilor istorici. Însă pasiunea documentară nu s-a limitat
doar la strîngerea mărturiilor ci, prin B.P.Haşdeu, s-au făcut progrese
însemnate pe calea tehnicii de editare - fapt apreciat mai tîrziu chiar de
I.Bogdan57 -, devenind una din trăsăturile definitorii ale acestei şcoli. Dacă
culegerile de documente ale lui T.Cipariu, P.Teulescu, Aron Pumnul,
Al.Papiu-Ilarian ori T.Codrescu se remarcau prin imprecizia criteriilor de
editare, cu ortografii bizare, fără note sau cu explicaţii prea lapidare,
eforturile lui Haşdeu şi ale discipolilor săi filologi au lăsat urme durabile,
chiar dacă criteriile stabilite de ei nu au fost întru totul aplicate de
majoritatea membrilor grupului. Astfel, în preajma lui Haşdeu s-au format
excelenţi paleografi care s-au afirmat nu numai în ştiinţa istoriei, ci şi în
filologie, pe baza spiritului interdisciplinar promovat de mentor. În acest
context, s-au elaborat lucrări meritorii, în care sursa documentară
constituie elementul de bază, Moses Gaster şi Lazăr Şăineanu reprezentînd
culmi de necontestat acum pentru filologia românească, deşi tratamentul la
care au fost supuşi în epocă poate fi calificat drept execrabil58.
Toată această febră de valorificare a surselor istoriei şi-a aflat
debuşeul mai puţin în lucrări de sine stătătoare, mai greu de întocmit şi nu
la îndemîna oricui, ci mai ales în publicaţiile periodice scoase de Haşdeu
ori de discipolii săi, publicaţii ce au constituit veritabile pîrghii de putere
intelectuală care i-au impus şi le-au atras adeziuni. Dacă Arhiva istorică a
României, cu subtitlul “Colecţiune critică de documente asupra trecutului
român”, era mult prea specială, limitată cronologic şi tematic, avînd de
altfel şi o viaţă prea scurtă, o altă gamă de reviste avea să-i succeadă cu
mult mai mare profit prin regularitatea apariţiilor, însuşirile grafice, sfera
de interes mai largă, numărul colaboratorilor şi gradul de difuzare:
Columna lui Traian (1870-1877 şi 1882-1883), care s-a impus prin
cultivarea în principal a trei discipline definitorii în cadrul şcolii romantice
(“istorie, lingvistică şi psihologie”), dovedindu-se cea mai durabilă

publicaţie a lui Haşdeu, cu apariţie lunară, în care au apărut o bună parte
din operele sale cele mai valoroase; Revista pentru istorie, arheologie şi
filologie, sub direcţia lui Gr.G.Tocilescu, care deşi nu a avut apariţii
regulate (doar zece tomuri: 1882-1885, 1891, 1894, 1902-1903 şi 1909) sa impus imediat printr-o ţinută de excepţie, iar sub aspectul sumarului pare
să fi impulsionat lumea ştiinţifică a epocii, devenind în acelaşi timp şi o
rampă de lansare a tinerelor talente care vor ilustra istoriografia interbelică
şi la rîndul lor vor forma “şcoală” mai ales în universităţile provinciale;
Revista nouă care, departe de a fi erudită, a constituit începînd cu 1877 o
altă etapă în evoluţia şcolii haşdeiene, în care spiritul enciclopedic al
Columnei este perpetuat în noile împrejurări ale sfîrşitului de secol XIX.
În paginile acestei publicaţii este reînviat secolul fanariot, de pildă, prin
evocările lui Ionnescu-Gion, adunate apoi în două volume mult apreciate
în epocă: Din istoria fanarioţilor în Romănia (1891) şi Portrete istorice
(1894), primul dedicat lui B.P.Haşdeu, celălalt lui Al.Odobescu.
Dispariţia Revistei noi, în 1895, a marcat totodată începutul
dispersării grupului de haşdeieni, mulţi din aceştia activînd la alte
publicaţii precum Viaţa, Vatra, Pagini literare şi, îndeosebi, Literatură şi
artă română, nu fără a le imprima cîte ceva din spiritul “şcolii”.
Încercarea lui Tocilescu de a perpetua coeziunea acestora prin Revista
pentru istorie, arheologie şi filologie nu a reuşit prea mult atît datorită
neregularităţii apariţiilor, cît şi a caracterului ei prea doct, prea special. Iar
“Societatea istoricilor români” înfiinţată pe lîngă această publicaţie, în
1902, deşi îşi propunea vaste proiecte, a eşuat prin manifestări
“romantice” festiviste, comemorative, excursii şi şedinţe de comunicări
etc. Forţa şcolii slăbise simţitor sub tirul “triadei critice”, care-i prelua
autoritatea după 1900, iar din cei ce o ilustraseră au rămas prea puţini. O
“societate” atît de pretenţios intitulată, a “istoricilor români”, dar din care
majoritatea erau la senectute, fără prezenţă activă, iar alţii nu aveau nici o
legătură cu materia - reuniţi formal doar prin zelul lui Tocilescu -, nu
putea să dăinuiască multă vreme.
În paralel cu activitatea de restituţie documentară şi cu tipărirea
de studii în revistele epocii, dar în strînsă legătură cu acestea, spiritul lor
romantic îi împingea şi spre marile construcţii istoriografice sau istoricolingvistice. Îndeosebi această formă de angajare cărturărească constituie
titlul lor de glorie, “cartea de vizită” ce le conferea prestigiu printre

contemporani. Am putea spune că istoricii romantici caracterizează o
epocă de grandioase, înspăimîntătoare edificii scriitoriceşti, inegalabile
pînă azi, dacă nu-i desprindem pe N.Iorga şi M.Eliade de contextul
tradiţiei haşdeiene. Este inutil să reproducem aici o lungă listă
bibliografică a lui B.P.Haşdeu şi a discipolilor săi pentru a ilustra în fapt
lucruri atît de bine cunoscute. Esenţial rămîne faptul că suma producţiilor
acestora oferă imaginea unei şcoli istorice deosebit de fertile şi care a lăsat
urme durabile în evoluţia domeniului.
Sigur că s-ar putea reproşa reprezentanţilor acestei grupări, în
afara ataşamentului exagerat faţă de idea românismului, o mare risipă de
erudiţie, mergînd pînă la exces şi chiar ridicol, poate şi datorită
îndemnurilor lui Haşdeu - în fond cît se poate de oneste şi bine
intenţionate -, din 1874, ca scuză pentru numeroasele citaţiuni; dar în
concepţia lui, la acea dată, dacă un profesor universitar nu indică sursele
ideilor sale “este un fel de despot, care pe de o parte nu vrea să fie
controlat, considerîndu-se ca alfa şi omega în ştiinţă şi pretinzînd ca toţi
să-l creadă orbeşte, iar pe de altă parte împiedică progresul studenţilor,
mărginindu-i în caietul de lecţiune”59. Obiceiul însă nu era specific numai
spaţiului românesc; istoriografia germană îndeosebi, dar şi cea franceză
constituiau deja situaţii analoage, iar G.Dem.Teodorescu ţinea să-i atragă
atenţia lui I.Negruzzi, în 1877, despre această stare de fapt60. George Panu
relatează în amintirile sale că mania citării devenise o “adevărată boală”:
“Pe atunci, un scriitor care n-ar fi citat într-un studiu măcar douăzeci de
autori era un ignorant, s-ar fi crezut compromis în ochii publicului. Şi,
dacă citaţiile erau făcute numai într-o singură limbă, lucrul era foarte
jignitor”61. Acest aspect, al erudiţiei exagerate şi sterpe, a fost aspru
sancţionat şi supus ironiilor din partea junimiştilor, ceea ce a avut drept
rezultat o diminuare a pornirilor “la modă”, după 1880 aplicîndu-se tot
mai mult recomandările lui Haşdeu din prefaţa la Istoria critică a
românilor, care vizau un soi de deontologie profesională: “Să nu se citeze
niciodată ceea ce nu s-a citit, iar în caz de a fi împrumutată de aiurea vreo
citaţiune să se pună modestul apud, fără care nu se poate şti pe a cui
responsabilitate se vorbeşte”62. Chiar şi aşa însă, reprezentanţii şcolii
critice au găsit pe acest teren suficiente motivaţii de contestare, mania
citării neacoperind lipsa de discernămînt în selectarea textelor, oferind

imaginea falsă a unor opere erudite, dar obositoare, inutile uneori şi prost
concepute.
La impunerea şi la susţinerea prestigiului acestei şcoli au
contribuit enorm comemorările şi aniversările, pe care reprezentanţii ei leau cultivat cu obstinaţie, contribuind astfel la formarea unei culturi
istoriografice de sorginte romantică la nivelul tuturor categoriilor sociale.
O analiză a acestor momente, care la vremea respectivă s-au bucurat de
mare audienţă, nu poate fi decît benefică, putînd juca rolul de detector al
unor situaţii din istoriografia română. Serbările sau aniversările, dezvelirea
unor statui sau monumente, marcarea unui număr de ani de la un anume
eveniment, au constituit tot atîtea ocazii de rememorare, de reevaluare şi
reconstituire a trecutului. În majoritatea cazurilor, festivităţile s-au plasat
sub tensiunea a două intenţii pedagogice: una istoriografică, folosită ca
pretext; cealaltă, politico-raţională, care încerca să obţină maximum de
profit propagandistic şi care rămîne, în parte, fidelă unui anume tip de
sărbătoare populară, mitică, cu o scenografie uneori “cîmpenească” (prin
gesturi, rituri, simboluri etc). Pe de altă parte, acestea deveneau de fiecare
dată ocazii pentru suplimentarea producţiei istoriografice, de coborîre a ei
la nivelul marelui public, prilejuri de dispute şi polemici, de multe ori
profitabile în sfera erudiţiei şi a numărului mare de cărturari implicaţi. Un
bun exemplu în acest sens îl constituie discuţiile asupra “adevăratului”
chip al lui Ştefan cel Mare cu prilejul executării statuii voievodului, ce
trebuia amplasată la Iaşi63.
Iată de ce, pentru istoriografia epocii de care ne ocupăm, atribute
precum impaţialitatea şi obiectivitatea au un destin particular, deoarece au
fost considerate ca inerente ştiinţei istorice, lăsînd totuşi loc suficient
exagerărilor şi fanteziilor atunci cînd era vorba de discursul naţionalist. Cu
toate acestea, şcoala romantică din a doua jumătate a secolului XIX - ce a
încorporat un distins grup de istorici, scriitori, filologi şi folclorişti - a
reprezentat o etapă remarcabilă în evoluţia istoriografiei române şi a
culturii noastre în general, puternic ancorată de realităţile timpului.
Succesul demersurilor ei, chiar dacă ar putea părea tardive şi au fost aspru
criticate de reprezentanţii şcolii critice, îşi are explicaţia în efortul constant
de a lărgi baza documentară, asimilînd totodată metode riguroase în
investigarea faptelor istorice, ceea ce a dus la includerea a noi domenii
care au extins cadrul cunoaşterii istorice.

b) O legătură necesară: A.D.Xenopol
Situat la confluenţa dintre spiritul romantic al celei de-a doua
jumătăţi a secolului XIX şi manifestările criticiste ale epocii, A.D.Xenopol
a exercitat o influenţă covîrşitoare asupra evoluţiei istoriografiei române64.
Personalitate complexă, întruchipînd parcă vremea ce a traversat-o,
Xenopol apare ca un istoric aproape total, de la romantici moştenind
pasiunea marilor cuprinderi, enciclopedismul, rîvna de a concepe
ansambluri armonioase, în timp ce raţionalismul şi spiritul ştiinţific îl
îndemnau spre prudenţă, spre o severă metodă a obiectivităţii, în sensul lui
Ranke, “wie es eigentlich gewesen ist”. Nu întîmplător, A.D.Xenopol a
căutat să îmbine cît mai funcţional rigoarea reconstrucţiei istorice cu teoria
disciplinei, elaborîndu-şi propriile concepte pe baza cărora să elimine
arbitrariul. Iar noţiunea seriilor de pildă, elaborată de el la cumpăna dintre
veacuri, în opoziţie cu cea a valorii formulată de H.Rickert65, nu urmărea
în fond decît deplasarea istoriei din sfera pur reproductivă a faptelor în cea
a înţelegerii şi explicării ei.
Este o conduită pe care şi-a impus-o încă de la început, pe cînd
îşi desăvîrşea studiile la Berlin: “Timpul cel scurt ce voi fi aici - îi
mărturisea în 1868 lui Iacob Negruzzi - îl voi întrebuinţa nu atît pentru
studiul propriu al istoriei, aceasta e peste putinţă, ci numai pentru a-mi
deschide cu încetul calea pe toate ramurile necesare pentru cunoştinţa ei, a
căpăta o ştiinţă solidă despre izvoarele de unde curge şi mijloacele de a le
cerceta, apoi întorcîndu-mă în ţară, voi căuta să aplic ce voi fi adunat la
istoria scumpei noastre ţări”66. Deşi idealul său părea pus, asemeni
contemporanilor “romantici”, în slujba unei istoriografii naţionaliste,
patriotice şi militante - iar declaraţiile n-au lipsit -, obiectivitatea şi
rigoarea ştiinţifică au fost mai presus de orice.
Discipol al celebrilor profesori germani Ranke, Curtius,
Mommsen, Dühring, Steinthal şi însuşindu-şi cele mai moderne tehnici şi
instrumente de lucru ale vremii, A.D.Xenopol a fost marea speranţă a
Junimii, sub oblăduirea căreia avea să-şi publice de altfel primele studii
asupra Istoriei civilizaţiunii şi Culturii naţionale. Că finalmente s-a impus
ca istoric în afara Junimii, Maiorescu manifestîndu-şi mereu animozitatea

faţă de el după 1880, este şi una din motivaţiile care fac dificilă încadrarea
lui Xenopol în vreo grupare culturală a epocii. Este unul din acele spirite
care s-au impus şi şi-au dobîndit titlurile de glorie cărturărească prin efort
propriu, creîndu-şi un organ de expresie care să-i cuprindă cea mai mare
parte a producţiilor istoriografice, Arhiva Societăţii ştiinţifice şi literare,
conturîndu-şi aşadar de timpuriu o personalitate fermă, ceea ce a indispus
sau a extaziat cînd pe istoricii romantici, cînd pe reprezentanţii şcolii
critice.
Cu o vocaţie profundă pentru cunoaşterea trecutului,
A.D.Xenopol a fost atras de tot ceea ce putea servi proiectelor sale, în sens
modern, interdisciplinar. Nici unul din curentele de idei ale vremii nu i-a
fost străin, nimic n-a fost lăsat în afară. Xenopol şi-a însuşit astfel
instrumentarul unei profesii deosebit de complexe, adăugînd mereu şi
mereu impulsuri de pretutindeni. Este interesat deopotrivă de criticism şi
panteism, de realism şi idealism, abordează logica istoriei, teoretizează
asupra raselor, combate socialismul, dar mai ales este atras de sociologie.
Reuşeşte astfel să elaboreze o nouă concepţie asupra istoriei, într-o vreme
cînd J.G.Droysen sau Sigwart, de pildă, afirmau că materia nu poate avea
un fundament propriu, iar P.Lacombe căuta să-i confere statutul ştiinţelor
exacte. Publicarea în 1899 a cărţii sale Les principes fondamentaux de
l’histoire67, cu o nouă ediţie, revăzută şi întregită, în 1908, sub titlul La
Théorie de l’histoire, marchează astfel definitiv legătura indisolubilă
dintre practica istoriografică şi teoretizarea domeniului. În cărţile sale
filosofice, Xenopol nu face doar o teorie a istoriei, ci una mult mai amplă,
a ştiinţei în general, punînd în relaţie toate sferele cunoaşterii care se
interesează de schimbările succesive ale fenomenelor şi dezvoltînd un
întreg sistem, apreciat la vremea respectivă de G.Monod, Ch.Seignobos,
B.Croce, H.Rickert, P.Lacombe, E.Seillière ş.a. Prin traducerea spaniolă
întreprinsă de Domingo Vaca în 1911, Teoria de la historia, s-a asigurat
concepţiilor sale o răspîndire şi mai mare; Ortega y Gasset pare a fi fost
influenţat de sistemul xenopolian68, în timp ce Francesco Elias de Tejada,
Rodrigue de Nozera, Francesco Saverio Varano, Francesco de Ayala
comentează pe larg ideile gînditorului român.
Preocupat aşadar de fundamentele teoretice ale istoriei,
A.D.Xenopol şi-a elaborat în paralel propria operă de restituţie a
trecutului, încercînd mereu să păstreze echilibrul între evenimentul brut şi

enunţurile generale, stabilind conexiuni ingenioase între cele mai diverse
aspecte ale evoluţiei societăţii. Din această perspectivă, Istoria românilor
din Dacia Traiană, apărută în şase volume, între 1888 şi 1893, urmată
apoi de un compendiu în limba franceză (2 vol.), cu acelaşi titlu şi o
prefaţă semnată de Alfred Rambaud, constituie una din cele mai de seamă
realizări ale istoriografiei române din a doua jumătate a veacului XIX.
Apărută într-un ritm alert şi într-o perioadă în care imperativele junimiste
convieţuiau atît cu promisiunile neonorate ale lui B.P.Haşdeu, bunăoară,
care anunţase o impresionantă Istorie critică a românilor, cît şi cu penuria
informaţională şi lipsa studiilor analitice, sinteza lui Xenopol era totuşi
aşteptată şi corespundea nevoii epocii respective. Pe de o parte făcea
concesii spiritului romantic ce domina încă materia, pe de alta se supunea
exigenţelor criticiste ale acestui fin de siècle. Conştient de scăderile
inerente ale întreprinderii sale, autorul avertiza însă pe cititori în
Precuvîntare, ce avea o clară tentă polemică, că “dacă ar fi să aşteptăm ca
tot materialul istoric al unui popor să fie descoperit, n-am mai ajunge
niciodată să expunem cursul vieţii sale; căci descoperirile se fac neîncetat;
cunoştinţele se întind şi se adîncesc, mărind fără încetare orizontul
istoriei”; “Fiecare timp oglindeşte, în lucrările istorice ce le înfăţişează,
cunoştinţa de atunci a poporului asupra trecutului său. Fiecare timp este
deci în drept să aibă istoria lui”69.
De asemenea, sinteza xenopoliană se dorea “încălzită de focul
iubirii de ţară”, autorul nefiind insensibil la “priveliştea faptelor măreţe,
sau la trecutul de durere al poporului”70. Astfel, concepţia romantică a
epocii poate fi regăsită în întregime: gloria antichităţii este mai mult decît
evidentă; opinia că dacii ar fi fost “un popor tînăr şi viguros” învins de un
alt popor “bătrîn şi în mare parte istovit”, precum cel roman, era şi ea o
constantă a mentalităţii din acea epocă. În istoria mai apropiată lui,
Xenopol nu vede decît declinul, însă glorifică luptele politice ale vremii.
Şi totuşi spiritul critic îşi spune cuvîntul, autorul nemenajînd cîtuşi de
puţin sensibilitatea naţională atunci cînd trebuie să judece sever unele
personaje ale istoriei românilor.
În fond, funcţia bivalentă a sintezei lui Xenopol (ştiinţifică şi
patriotică) explică longevitatea valorii ei, statutul de monument acordat de
contemporani şi posteritate71. Era prima sinteză completă a istoriei
românilor şi care răspundea cel mai limpede şi cuprinzător la toate

interogaţiile epocii; de aceea a şi rămas un element de referinţă pentru
toate realizările ulterioare. Interesul marelui public pentru această operă a
făcut ca o ediţie populară, în 12 volume, să apară doar după cîţiva ani, în
1896, pentru ca în perioada dintre cele două războaie mondiale o alta,
“revăzută de autor, îngrijită şi ţinută la curent de I.Vlădescu”, să vadă
lumina tiparului în 14 tomuri (1925-1930). Mai mult chiar, începînd cu
1985 s-a trecut la a IV-a reeditare, coordonată de Al.Zub, apărînd deja
patru volume.
Se încheia astfel secolul XIX cu o reuşită de factură
monumentală atît în plan aplicativ, cît şi în cel al sistematizării
metodologice. Revenea de acum altor generaţii sarcina de a o duce mai
departe, A.D.Xenopol deplasîndu-şi după 1896 tot mai mult interesul spre
alte sfere ale cunoaşterii istorice, îndeosebi spre teoria disciplinei. A privit
oarecum cu seninătate obiecţiile ce se aduceau sintezei sale. Dacă
reconstrucţiile de amănunt le considera chiar el perfectibile, amendabile
pe măsura progreselor din istoriografie, era însă convins că ideile
fundamentale cuprinse aici vor fi elemente de rezistenţă pentru
demersurile ulterioare. Între invidia lui Haşdeu, care aprecia opera drept
“şase tacîmuri de papară tachigrafică”72, şi scepticismul lui D.Onciul şi
I.Bogdan, ce considerau mai necesare studiile monografice decît
abordările globale, se interpune N.Iorga, care a ştiut să facă distincţie între
informaţia perisabilă şi marea temeinicie a lui Xenopol “în ce priveşte
liniile generale”73. Din această perspectivă, relaţiile lui A.D.Xenopol cu
reprezentanţii şcolii critice merită un plus de atenţie, prin atitudinea
oarecum particulară manifestată de contestatarii de la cumpăna dintre
veacuri faţă de “bătrînul” istoric.
În cazul triadei, Xenopol a jucat pentru fiecare protagonist în
parte un rol major în formarea şi atingerea aspiraţiilor profesionale. Dar
mai ales pentru N.Iorga, Xenopol a însemnat marea şansă, uneori poate
unica ce apare în viaţa unui om. Ca profesor la Universitatea din Iaşi, unde
a avut ca studenţi atît pe Iorga cît şi pe I.Bogdan, A.D.Xenopol a fost încă
de la începuturi artizanul “fenomenului Iorga”, el a dat formă şi conţinut
reuşitei tînărului istoric în ierarhia sistemului. Bucurîndu-se de un real
prestigiu intelectual şi politic, cu evidente veleităţi de mentor la
Universitate şi în cadrul “Societăţii ştiinţifice şi literare” - în al cărei organ
publicistic, Arhiva, avea să tipărească N.Iorga începînd cu 1890 -,

Xenopol înfruntă o parte influentă a corpului profesoral pentru scurtarea
stagiului de studii al tînărului cu dispoziţii geniale (cum aprecia “Era
nouă” din 24 decembrie 1889) şi tot el are ideea organizării unui banchet
în cinstea lui Iorga, la care au participat toţi universitarii în frunte cu
rectorul N.Culianu74. Mai mult chiar, Xenopol aranjează proaspătului
absolvent o audienţă la Th.Rosetti, ministru al cultelor şi instrucţiunii pe
atunci, asigurîndu-i-se astfel mult rîvnitul stipendiu pentru studii în
străinătate. Şi tot el este mijlocitorul şi susţinătorul căsătoriei lui Iorga cu
Maria Tasu, factor favorabil lărgirii legăturilor cu mediul intelectual şi
politic ieşean, legături de mare importanţă în acel moment75.
Anii de pînă la sfîrşitul veacului au marcat strînse legături între
magistru şi istoricul în formare76. Dacă în 1891 încercarea lui Xenopol deal aduce pe Iorga la una din catedrele vacante ale facultăţii de litere din
Iaşi a eşuat din motive “birocratice” (în realitate de sorginte politică, dar
invocîndu-se şi “tinereţea” celui vizat)77, nu mai puţin interesat se va arăta
profesorul în 1894, cu ocazia concursului de la Bucureşti, ce va marca
debutul lui Iorga ca universitar78. În plus, de-a lungul întregii perioade se
constată grija lui Xenopol faţă de istoricul în formare, corespondenţa
abundînd de poveţe şi sugestii de o rară delicateţe, indicînd însă şi o
colaborare pe picior de egalitate. Asistenţa acordată lui Iorga a fost mai
mult decît profitabilă: în 1896, pe cînd acesta îşi publica Actes et
fragments relatifs à l’histoire des roumains (3 vol., 1895-1897), cu
sprijinul ministerului de instrucţiune publică, dar exista riscul sistării la un
moment dat a tipăririi, Xenopol intervine şi rezolvă în chip fericit sincopa;
nu întîmplător, lucrarea a fost închinată magistrului. Tot A.D.Xenopol
propunea în 1898 alegerea lui Iorga ca membru activ al Academiei, în
locul lui Al.Odobescu, alegere amînată atunci şi nerealizată decît mult mai
tîrziu, în 1911.
Nici Iorga nu şi-a neglijat susţinătorul. În 1893 este entuziasmat
de finalizarea sintezei Istoria românilor din Dacia Traiană, evidenţiind în
“Timpul” marea valoare a operei, însă subliniind totodată necesitatea
adunării izvoarelor şi publicarea lor după criterii ştiinţifice79. Aceeaşi
lucrare este recenzată şi în “Revue historique” din Paris80. Iată ce relatează
Teoharie Antonescu în Jurnalul său, referitor la felul cum privea N.Iorga,
în intimitate, intervenţia în celebra revistă franceză: Iorga “începe să mi se
plîngă că Xenopol e nemulţumit de articolul lui din Revue historique făcut

ca recenzie asupra voluminoasei istorii asupra românilor. Aceasta nu mi-o
spunea decît să ştiu că a scris în Revistă. <Şi mă mir de ce ar fi supărat
contra mea, căci tocmai eu, prin articolul meu (Iorga vorbeşte), i-am făcut
să se vîndă cîteva mii de exemplare; căci ce enormă influenţă n-are un
articol, recenzie bună, pentru vinderea cărţii!> Şi să nu mori de dragul
recenziunii?”81. Este un prim rudiment al caracterului lui Iorga pe care,
mai tîrziu, o caricatură din Pagini literare îl va imagina în postura de Don
Quijote luptîndu-se cu morile de vînt82. Apariţia aceleiaşi sinteze în
versiune franceză, de două volume, şi cu o prefaţă de A.Rambaud (1896),
oferă din nou lui N.Iorga prilejul să o prezinte de data asta în Revue
critique83. La toate acestea, se pot adăuga mărunte servicii profesionale,
reciproce, folositoare îndeosebi pentru Xenopol, în chestiuni de informaţii
documentare.
Sunt doar cîteva repere ce marchează evoluţia unor relaţii fericite
pînă spre 1900, evident nelipsite fiind şi asperităţile. De pildă, la 15 iunie
1898, A.D.Xenopol îi reproşează lui Iorga că în prefaţa la volumul X din
colecţia Hurmuzachi şi în Chilia şi Cetatea Albă nu i-a citat îndeajuns
contribuţiile, deşi autorul îşi însuşise observaţii şi concluzii pe care
anterior le enunţase savantul ieşean. “Înţeleg pe marele Onciul să nu
pomenească nimic despre ceea ce s-a scris înaintea lui - reflecta Xenopol , căci este un om atît de mare, încît nu e chip ca vreun muritor să-i stea
înaintea lui”84; dar tocmai la Iorga, o atare atitudine îi părea greu de
imaginat. “Închipuie-ţi - continua el - că ar cădea asupra mea să fac
raportul asupra Chiliei [la premiul Academiei]. Voi spune că e bună, căci
nu se poate altfel, dar cu ce inimă şi cu ce gînd !”85. Aşa s-a şi întîmplat de
altfel, apreciind “munca vrednică de laudă”, în vreme ce B.P.Haşdeu o
găsea “confuză” şi rău concepută86.
Nici în ceea ce priveşte relaţia lui Xenopol cu ceilalţi doi istorici
care au format nucleul şcolii critice, D.Onciul şi I.Bogdan, nu putem vorbi
de existenţa unor tensiuni pînă spre 1900. Deşi încă de la 1885,
T.Maiorescu căuta să-l “monteze” pe istoricul bucovinean contra lui
A.D.Xenopol şi a lucrării sale Teoria lui Roesler - vorbindu-i despre
fostul junimist care “este, ca mai totdeauna, pe cale greşită” şi nu produce
decît “elucubraţii frivole”87 - D.Onciul da dovadă de o anume onestitate în
împlinirea comenzii pentru Convorbiri literare: “Felul criticii mele - scria
el lui Maiorescu - este mai mult de-a îndeplini lipsele mai însemnate şi de-

a corege erorile cu siguranţă constatate, decît de-a le mustra sau de-a le
respinge fără întemeiere mai de aproape”; “O critică aspră, cu scopul
amintit pentru fixarea opiniei publice despre cartea cutare, cum aş crede-o
şi eu după dorinţa d-voastră de bine şi de lipsă, nu pot încă întreprinde
pînă ce nu-mi voi cîştiga dreptul la asemenea lucrare prin un nume de
autor”88. Cu toate că recenzia lui Onciul89 ar fi putut irita o fire mai
susceptibilă, Xenopol nu şi-a manifestat nicidecum insatisfacţia, cel puţin
în mod public. Iar cînd în 1895 D.Onciul se va prezenta la concursul
pentru ocuparea unei catedre la Universitatea din Bucureşti, evident, cu
sprijinul lui Maiorescu şi în înţelegere cu I.Bogdan, Xenopol nu a ezitat să
recunoască meritele ştiinţifice ale mai tînărului său coleg90, deşi ar fi putut
să-i împiedice sau să-i amîne numirea. Cît priveşte pe I.Bogdan, respectul
faţă de fostul profesor s-a manifestat printr-o recenzie deosebit de
favorabilă asupra cărţii lui Xenopol, Memoriu asupra învăţămîntului
superior în Moldova (1885)91.
Aşadar, pînă pe la 1899, existau relaţii bune sau aparent cordiale
între Xenopol şi reprezentanţii “noii direcţii” în istoriografie. Iată de ce
radiografiile lui Iorga din L’Indépendance roumaine, de care ne vom
ocupa mai tîrziu, ce au consfinţit procesul de segregaţie din cadrul
comunităţii istoricilor români, au afectat oarecum pe A.D.Xenopol,
surprins la “mijloc” în expresia din Opinii sincere: “Haşdeu inventează,
Xenopol ignoră, Tocilescu nu înţelege decît prea puţin”92. Deşi toţi ceilalţi
vizaţi de N.Iorga au acţionat în forţă aproape imediat (îndeosebi
Tocilescu), A.D.Xenopol pare a fi trecut cu vederea actul de discreditare
publică, punînd afirmaţia doar pe seama temperamentului nereţinut al lui
Iorga. Continua să-i scrie, să-i trimită cărţile proaspăt apărute, să accepte
invitaţia “trinităţii” de a servi masa la I.Bogdan acasă93, mai mult chiar, în
1901 va susţine pentru premiere la Academie lucrarea lui Iorga, Istoria
literaturii române în sec.XVIII, apreciind-o “de cea mai mare valoare, care
rezumă tot ce se ştie pînă acum”, “una din lucrările cele mai însemnate ce
s-au scris în timpul din urmă”94 ş.a.
Toate acestea în vreme ce Iorga îşi continua acţiunea de
contestare a istoricului ieşean, în mod public sau ocult. Într-o scrisoare a
lui Karl Lamprecht către N.Iorga, de pildă, din 20 decembrie 1899,
istoricul german se interesa în ce măsură A.D.Xenopol ar fi indicat să
elaboreze o istorie a românilor, publicabilă la Editura Fr.A.Parthes de la

Gotha, în seria Istoria statelor europene95. Răspunsul lui Iorga este
suficient de revelator: “Nu cred cîtuşi de puţin că ar fi de aşteptat ceva de
ordin ştiinţific, ceva de valoare ştiinţifică de durată de la Xenopol. El e un
om foarte inteligent şi, de asemenea, harnic şi sîrguincios, dar împrăştiat,
fără persistenţă şi răbdare, lipsit de atenţie pentru exactitatea faptelor;
întotdeauna neîndeajuns de informat, fără măsură în opiniile de ordin
general, fără originalitate veritabilă în gînduri [...]; Pregătire istorică nu
are: cunoaşte toate aproximativ şi nu în profunzime”. Iar despre Istoria
românilor a lui Xenopol, “pot să vă asigur că noi nu o putem folosi
niciodată, ea fiind mai mult o carte de popularizare”; mai curînd, propune
Iorga, o prelucrare a cărţii lui I.Ch.Engel, Geschichte der Moldau und der
Walachei (Halle, 1804)96. Şi rezultatul nu va întîrzia: K.Lamprecht îi va
încredinţa lui N.Iorga lucrarea mai sus amintită, finalizată la 1905, în două
volume, sub titlul Geschichte des Rumänischen Volkes in Rahmenseiner
Staatsbildungen, colaborare ce va continua şi în anii următori prin
tipărirea celor cinci tomuri din Geschichte des Osmanischen Reiches nach
den Quellen dargestellt (1908-1913). Aşadar, o compromitere ocultă a lui
Xenopol, dar care-i va aduce lui Iorga un profit enorm, îndeosebi prin
pătrunderea pe “piaţa” istoriografică europeană, piaţă pe care Xenopol o
controla de aproape un deceniu şi în cadrul căreia se bucura de un
prestigiu fără echivalent printre români.
Treptat însă, maniera în care N.Iorga îşi trata fostul profesor şi
proteguitor capătă forme de exprimare mai mult decît ofensatoare. În
Scurtă istorie a lui Mihai Viteazul, ediţie apărută la 1900, în tiraj mare şi
cu un preţ insignifiant, reeditată în anul următor sub titlul Istoria lui Mihai
Viteazul pentru poporul românesc, N.Iorga nu se abţine în a reproşa lui
Xenopol că “păcătuieşte însă, ca de obicei, prin informaţia
neîndestulătoare”, fiind apreciat ca cel mai “de talent şi mai bine pregătit
popularizator al istoriei româneşti în ţară şi străinătate”97. De data aceasta,
Xenopol îi răspunde în Arhiva98 “neobositului culegător de documente”99
care, datorită grabei de a publica cît mai mult şi cu orice preţ, devine
victima tocmai a ceea ce critica fără cruţare. Deja N.Iorga, supus
propriilor exigenţe, elabora lucrări în care “nămolul de detalii şi
digresii”100 pe de o parte uimea, pe de alta făcea dificilă abordarea
convenabilă chiar şi în rîndurile specialiştilor. Mai mult chiar,
numeroasele erori semnalate în operele sale, tendinţa de a îmbrăţişa cît

mai variate domenii din spaţiul culturii şi politicii ofereau unora din
contemporani prilejul de a-l aprecia drept un “V.A.Urechia al noii
generaţii”. Cu marele său orgoliu şi un talent polemic remarcabil, N.Iorga
va declanşa de acum o lungă dispută cu profesorul său, considerîndu-se
“nu tînărul care vrea să ducă mai departe zisa istoriografie, ci care a dus-o,
o duce şi o va duce, în ciuda interesaţilor dădători de sfaturi”101.
Dincolo de descalificarea opinentului, triada critică va încuraja
orice disidenţă faţă de Xenopol, aşa cum a procedat şi în alte cazuri. Lui
D.A.Teodoru, de pildă, care în “buletinele” tipărite împreună cu Xenopol
în Revue historique din Paris a vorbit pentru întîia dată străinătăţii despre
existenţa în România a unei noi şcoli istorice, D.Onciul îi promitea că la
întoarcerea în ţară îi va da “pe mînă şi arhive şi muzee”, iar în
eventualitatea organizării unui serviciu bibliografic, tot lui îi va reveni;
important era însă, în 1901, ca Teodoru să se debaraseze de Xenopol în
elaborarea “buletinelor” şi să facă cît mai multă propagandă şcolii
critice102.
În polemicile cu A.D.Xenopol (care, în fapt, s-au aflat în planul
secund al conflictului dintre cele două generaţii de istorici), N.Iorga va
aborda şi chestiuni colaterale, încadrabile în sfera esteticului, dar care
pentru mentorul Societăţii ştiinţifice şi literare din Iaşi reprezenta mult. În
Literatura falsă103 sau A.D.Xenopol şi pepiniera de poeţi de la Iaşi104,
Iorga ridiculizează gusturile artistice ale fostului profesor care proclama
“talente” pe Vojen şi Riria, de exemplu. Îndeosebi asupra acestui ultim
nume, pseudonimul literar al celei de-a doua soţii a lui Xenopol (Coralia
Gatovschi), insista Iorga, rupînd o tăcere unanimă, dar care crease falsa
iluzie a unei “genialităţi” poetice. În toate acţiunile sale, N.Iorga se
conforma unor principii pe care ţinea să le facă publice: “Polemica
înseamnă luptă. Polemizează omul cinstit care descoperă o faptă rea sau o
socoteală şireată, o momeală cu meşteşug. Polemizează acela care se vede
atacat fără dreptate şi-şi apără numele bun. Polemizează acela care
înfăţişează idei ce i se par mîntuitoare, dar a căror izbîndă o vede
ameninţată de cine nu înţelege sau nu vrea să înţeleagă. Polemizează omul
de gust împotriva celor ce mint lumea cu frumuseţi false şi nesănătoase.
Polemizează omul de ştiinţă serios contra flecarilor. Aceasta e polemica
bună, pe care ai datoria de a o începe, de a o urmări, de a o duce la capăt.
E ca un fel de poliţie socială, literară, ştiinţifică”105.

Dar principalul cîmp al asperităţilor dintre Xenopol şi şcoala
critică, cu profituri metodologice în ambele cazuri, a rămas totuşi istoria.
În vreme ce Th.Săndulescu, într-un articol intitulat Un sfat românilor din
Ardeal106 afirma că: “Există un Iorga, dar nouă ni se pare că nu are nici o
valoare. Singurul istoric pentru noi este Xenopol, căci el niciodată n-a fost
dovedit ca găzduitor de erori istorice. Pentru noi, el este creatorul istoriei
românilor, e singura autoritate”, I.Bogdan îşi prezenta discursul de
recepţie la Academia Română, Istoriografia română şi problemele ei
actuale (1905), omiţînd în mod deliberat orice contribuţie a lui
A.D.Xenopol pe acest tărîm. Evident, nu a lipsit nici reacţia acestuia din
urmă, poate cea mai tranşantă, propunînd chiar nepublicarea textului în
Analele instituţiei. Luînd apărarea lui I.Bogdan, de fapt a întregii şcolii
critice, Titu Maiorescu a ţinut să se pronunţe în termenii următori: “De ce
se plînge d-l Xenopol? Că discursul d-lui Bogdan şi răspunsul d-lui
Sturdza au ignorat meritele d-sale şi ale d-lui Tocilescu? Dar tocmai în
discursul său de astăzi d-l Xenopol a găsit prilejul de a-şi restabili aceste
merite în măsura pe care o crede indicată. Este evident că în aprecierea sa,
d-l Xenopol se deosebeşte de d-l Bogdan; dar ce dovedeşte aceasta?
Dovedeşte un fapt de notorietate publică şi anume că în mişcarea actuală a
istoriografiei române se arată două direcţii deosebite, cea veche a d-lor
Haşdeu, Xenopol, Tocilescu - pentru a nu mai pomeni de Urechia -, cea
nouă şi în multe privinţi contrară, a d-lor Iorga şi Bogdan”; conflictul între
generaţii nu se rezolvă prin votul Academiei, continua Maiorescu; “Să ne
felicităm totdeauna cînd vedem lupte de idei [...]. Progresul nu se poate
face fără schimbare şi antagonism: unele elemente se înlătură, altele se
introduc”107.
Acestea sunt doar cîteva momente ce ilustrează relaţia dintre
Xenopol şi şcoala critică108, e drept, tensionate şi cu mare audienţă în
epocă, dar motivate oarecum chiar de N.Iorga într-un excelent articol din
“Sămănătorul”, amintit deja, intitulat Doi bătrîni senini şi venerabili:
B.P.Haşdeu şi A.D.Xenopol: “Era şi vina tinerilor, desigur, căci eram cu
toţii prea grăbiţi pentru a ne face reclamă şi a ne agonisi bogăţie în locul
unor bătrîni care nu mîntuiseră nici una, nici alta, şi erau pe departe de a fi
sătui”109.
Sunt gînduri care explică multe din acţiunile “triadei” şi care au
redeschis punţile, ceva mai tîrziu, spre gesturi cît se poate de nobile. După

cum relatează Secolul, informaţie preluată de aproape întreaga presă, pînă
la Telegraful român din Sibiu, cu ocazia sărbătoririi Unirii la Iaşi, 24
ianuarie 1909, “o scenă duioasă s-a produs în aula universităţii de acolo:
în prezenţa tuturor profesorilor universitari şi a studenţilor, d-l Iorga a
cerut iertare d-lui A.D.Xenopol, apoi ambii s-au îmbrăţişat cu lacrimi în
ochi”110. Evenimentul marchează aşadar o împăcare firească, plină de
mărinimie în cazul marilor spirite. Cei doi vor fi de acum alături, Xenopol
întocmind Raportul pentru alegerea lui Iorga ca membru activ la
Academia Română, după o lungă şi iritantă antecameră, tot el fiind şi
autorul Răspunsului la discursul de recepţie, prilej cu care-şi enunţa
principiile ce au stat la baza relaţiei cu Iorga111.
Pînă spre sfîrşitul vieţii lui Xenopol, N.Iorga va da neînchipuite
dovezi de afecţiune faţă de fostul său profesor: îl va invita să susţină
diverse conferinţe în cele mai rîvnite momente şi locuri, va supraveghea
reeditarea vol.VI din Istoria românilor112, oferindu-se chiar să ţină gratuit
cursurile lui Xenopol la Universitatea ieşeană, în 1915/1916, cînd acesta
suferea de o boală ce-i va aduce şi sfîrşitul. Cu acest ultim prilej, Xenopol
îi scria lui Iorga: “E frumos şi măreţ ceasul ! Alexandru Xenopol
întinzînd mîna adolescentului genial care a fost să fie Neculai Iorga cînd
păşea spre răsărit, N.Iorga făcînd aceeaşi mişcare faţă de A.Xenopol, cînd
păşeşte spre asfinţit”113.

c) “Şcoala nouă de istorie. Fizionomia unui grup
Reţinînd aceste aspecte enunţate mai sus, şi care au avut menirea
doar să fixeze cîteva repere în ce priveşte situaţia istoriografiei române la
finele secolului XIX, vom încerca să desluşim trăsăturile ce oferă
specificitate noii generaţii de istorici care începe a se afirma de acum, pe
măsură ce vor ocupa o catedră universitară şi îşi vor formula programul,
reliefînd atît puterea ei intelectuală şi socială, cît şi componentele
strategiei puse în lucru de principalii reprezentanţi. Şcoala nouă nu
reprezintă doar o ruptură de vechea generaţie de istorici, ci şi
instituţionalizarea unei alte clase de vîrstă şi a unei noi maniere de acţiune,

care impune o conştiinţă de sine şi dihotomizează noul de vechi, “tinerii”
de ceilalţi, conferind valoare şi sens junilor intelectuali.
Apreciată în epocă drept “şcoala cea nouă, critică, a triadei Iorga,
Bogdan, Onciul”114, acţiunea contestatarilor vechii direcţii din
istoriografia noastră este neîndoielnic produsul unor exigenţe sporite în
cercetarea trecutului şi reacţia firească împotriva exagerărilor patriotarde,
cu toată suita de gesturi festiviste şi grandilocvente impuse de un
romantism întîrziat. Şi totuşi, cum s-ar putea împăca activitatea
contestatară furibundă a lui N.Iorga de la 1900 cu manifestările lui
“patriotice” ulterioare şi calificativul de “apostol al neamului”, pe care îl
confiscase, hrănindu-i atît de bine orgoliul şi pasiunile autoritare, şi la care
ţinea atît de mult? Ori cu erorile pe care le cuprind şi lucrările sale sau cu
“erudiţia” la care a ţinut şi el atît de mult, făcînd ca cea mai mare parte din
producţia lui istoriografică să fie încărcată, pînă la oboseală, cu informaţii
şi digresiuni ce lasă în urmă mulţi din “romanticii” blamaţi, cu citaţii
anevoie de identificat şi chiar greşite? Ca să nu mai vorbim de stilul greoi
şi neglijent, din care discipolii şi umilii admiratori ai lui s-au străduit să
extragă citate exemplare de frumuseţe lingvistică, pline de subtilitate şi
încărcătură patriotică, dîndu-l pildă generaţiilor viitoare. Pe de altă parte,
aceeaşi şcoală nouă şi-a creat, cum era firesc, instanţe de reprezentare
mandatate a proteja interesele de grup (explicitîndu-se adeseori criteriile
de apartenenţă), asigurîndu-şi preeminenţa şi permanenţa instituţională,
prin controlul aproape total asupra pîrghiilor de putere.
Aşa cum s-a sugerat deja, acţiunea “tinerilor” istorici a fost
impulsionată nu numai de dorinţa renovării materiei, ci a cunoscut şi o altă
serie de stimuli, de altfel fireşti, care dau mult mai bine sens
evenimentelor şi merită să reţină atenţia analiştilor. Ei au acţionat totodată
subiectiv şi emoţional la o situaţie preexistentă, ce le dăduse sentimentul
frustrărilor şi insatisfacţiilor, a insecurităţii chiar, în faţa unei gerontocraţii
intelectuale. Toţi aceşti stimuli sunt rezultatul a numeroşi factori socioumani ce încarcă de conţinut trăsăturile individuale ale protagoniştilor şi
devin instrumente utile în dobîndirea atuurilor pentru ascensiunea socială,
stimuli lesne de circumscris în cazul reprezentanţilor şcolii critice.
Ilustrative, din această perspectivă, sunt dezideratele şi
“proiectele” (veritabile întocmiri strategice în edificarea traiectoriei sociointelectuale) cuprinse în epistolele lui Ioan Bogdan către mama sa încă din

1885. Ajuns profesor la Pomîrla cu sprijinul junimiştilor ieşeni, imediat
după terminarea studiilor universitare (şi cu o teză de licenţă apreciată de
haşdeianul G.Ionnescu-Gion115, trăind “econom şi retras”, renunţînd “în
floarea tinereţii [...] la toate plăcerile ce mi le-ar oferi societatea
[provincială], I.Bogdan era foarte atent “ca să ştiu tot ce se petrece şi să
pot surprinde momentele favorabile pentru a-mi crea o poziţie asigurată şi
bună”; vital pentru istoricul în formare de atunci era să fie în legătură cît
mai strînsă cu oameni cît mai mulţi şi cît mai influenţi. “Deocamdată mărturisea el un adevăr resimţit şi de alţi congeneri - multe nu voi putea,
căci sunt om sărac şi, cînd eşti sărac, puţini te preţuiesc”; însă, continua el,
“mai am şi alt gînd tot atît de puternic şi care mă stăpîneşte tot aşa de tare:
acela de a-mi crea şi mie o poziţie mai frumoasă, de a-mi satisface dorinţa
nemărginită ce o am de a ajunge un om preţuit ca om de ştiinţă”116. Iar
această “dorinţă nemărginită” a mers adeseori prea departe, ştiind să
cultive orgolii, să se folosească de animozităţi, să se recunoască junimist,
dar în acelaşi timp să-l flateze cu asiduitate pe Haşdeu între 1887-1889
(cînd era vorba de stipendii pentru străinătate), să practice intriga cînd
altcineva era vizat la o catedră universitară pe care, ulterior, o va ocupa el
etc.
Corespondenţa sa cu diverşi contemporani sugerează în mod
evident abilitatea de a-şi crea “legături” şi de a se folosi de puternicii zilei
(oameni politici îndeosebi), constituind un excelent exemplu de ardelean
care a reuşit să exploateze toate resursele în ascensiunea socială. Ştie să
utilizeze aranjamentele de culise, să se afle în preajma celor ce-i pot fi de
ajutor, adresîndu-li-se respectuos, dar hotărît, afirmînd clar ceea ce doreşte
şi chiar oferind soluţii de o ingeniozitate aparent banală, însă cu finalitate
sigură, pe baza unui principiu pe care îl enunţă fără echivoc: “La noi nu
este sigur de azi pe mîine şi din nenorocire trebuie să urmăm încă în parte
principiul epocii fanariote de a pune mîna pînă ce poţi”, atitudine ce-i pare
întru totul “morală şi justificată”117. Prin sprijinul primit de Bogdan de la
diverşi oameni influenţi ai vremii, acesta îşi asumă totodată angajamente
vizavi de unul sau altul, dovedind loialitate, la fel cum mai apoi va
pretinde şi el de la alţii în schimbul serviciilor făcute. Este devotat lui
D.A.Sturdza, de pildă, “care se interesează de mine - mărturisea el în 1887
- şi care mi-a făcut pînă acuma mult bine [...]. Pentru d-l Sturdza am o
adevărată afecţiune; mi se pare că a făcut prea mult pentru mine, fără ca eu

să-i fi făcut nici un serviciu. Îi voi recompensa această părintească
protecţiune prin o recunoştinţă sinceră şi printr-un devotament ce-i voi
păstra totdeauna”118, angajament ce nu va fi nicicum uitat. Totodată,
I.Bogdan este adeptul ieşirii din anonimat, a ocupării de poziţii înalte,
supralicitînd la nevoie calităţile şi a nu aştepta acţiunea providenţei, a
întîmplării, pentru că “cu modestia la noi nu faci multă treabă”119. De aici
o nemărginită încredere în capacităţile lui (doar aparentă) şi o prea bună
idee despre ceea ce face. Anunţînd intenţia de a scrie despre Meşterul
Manole, dar aflînd că şi O.Lugoşianu se ocupa de acelaşi subiect,
I.Bogdan nu ezită să blameze pe celălalt120. Sau intriga ce o ţese în jurul
lui Polihron Agapievici Sîrcu (slavist, specializat în limba şi literatura
bulgară), potenţial preferat la o catedră de slavistică a universităţii
bucureştene: “Pe d-ta nu te are la stomac - îi relata lui I.Bianu, în
octombrie 1888; odată a zis că-i eşti <duşman>; după ce a văzut însă că-s
prieten cu d-ta, a zis că eşti <om de omenie>; nu ştiu ce a avut el cu
Academia, de nu i s-a împlinit dorinţa, căci batjocoreşte pe Academie, pe
Haşdeu, pe d-ta, pe Sturdza [...]. În genere e un om cu foarte puţin tact şi
cu puţină creştere [...]. Ca om de societate e unausstehlich; brutal şi prost
vorbeşte numai prostii” etc, etc121.
Este doar o mostră dintr-o campanie de discreditare a lui Sîrcu,
care nu avea alt scop decît blocarea ascensiunii acestuia în propriul profit:
“la Bucureşti vreau şi eu să fiu [profesor], căci numai acolo poţi lucra în
specialitatea asta [...]. Pentru catedră mă socot destoinic şi cred că nu mă
înşel de fel în puterile mele socotindu-mă mai destoinic decît Sîrcu”; “mar jigni văzînd un astfel de om în universitatea noastră din Bucureşti şi
dacă voi şti că se lucrează în adevăr pentru aceasta eu voi căuta a-l face
cunoscut celor de la putere aşa cum este. Prin aceasta îmi voi face numai
datoria”122. Era într-adevăr numai “datoria”, în primul rînd faţă de
P.A.Sîrcu, care în vremea stagiului de cercetare petrecut de I.Bogdan la
Petersburg îl cazase o vreme, stăteau aproape mereu împreună, iar cînd
lipsa banilor era acută tot Sîrcu acoperea sincopa financiară.
Multe din dezideratele sale însă - era conştient - nu se puteau
împlini decît prin acţiunea conjugată şi a altor congeneri ce manifestau
aceleaşi idealuri, proveniţi din categorii sociale modeste (de regulă
intelectuali) şi care ascultau parcă de nişte reguli fixe în edificarea
traiectoriei profesionale. Destăinuirile lui I.Bogdan, din 1887, într-o

scrisoare adresată lui I.Bianu, veritabil catalizator al energiilor intelectuale
ardelene şi în conturarea unui puternic spirit comunitar al acestora în
capitala Vechiului Regat, sunt revelatoare: “Ce companie am face
amîndoi, cînd m-aş întoarce înarmat [din străinătate], contra şarlatanilor !
Ce companie, dacă ne-am grupa cu ceilalţi, precum ne-a fost vorba. Este şi
interesul meu personal şi interesul nostru comun, al celor ce voim să
facem ceva. Înainte de a începe însă trebuie să ne pregătim bine, ca să nu
fim expuşi din nici o parte”123. A reuşit întru totul să-şi împlinească
dezideratele, fiind principalul artizan al grupului de istorici autointitulaţi
şcoala nouă, pentru ca mai tîrziu - o mărturiseşte Iorga - înaltele poziţii
să-i dea şi lui “acea tendinţă spre dominaţia prin oameni devotaţi, prin
ciraci, pe care desigur că n-o avea de la început”124.
Asemenea conduite şi reflecţii, precum la I.Bogdan, nu au fost
străine nici celorlalţi reprezentanţi ai şcolii critice. Referitor la N.Iorga, de
pildă, P.Fîntînaru îi relata acestuia, în 1890, opinia colegilor de facultate
care, “bazîndu-se, pretind ei, pe precedente”, considerau că tot ceea ce
făcea viitorul istoric “este numai o cerinţă în a satisface vanitatea ta”; “Ce
să-i faci? - conchidea Fîntînaru. Aşa-i lumea, din orişice îşi face subiecte
de vorbă şi cu deosebire lumea tînără în mijlocul căreia te-ai proslăvit un
an şi jumătate şi care nu se simte bine pînă ce nu-şi va descoperi inima în
toată micimea şi răutatea ei”125. Numai că “bîrfitorii” de atunci nu erau
departe de a intui dorinţa lui Iorga de a aduce în sprijinul ascensiunii sale
sociale o gamă cît mai diversă de atuuri şi de a recurge la o suită întreagă
de strategii pe care congenerii săi nu le socoteau tocmai “ortodoxe”, deşi
parcă nu de calibrul celor ale lui I.Bogdan. Ceea ce-i deosebea pe cei doi
era temperamentul, dar care în fond constituia o complementaritate ideală.
În vreme ce Bogdan era calculat, fiecare pas fiind bine gîndit şi dozat,
părînd mereu un factor de echilibru şi dispus la concilieri - în fapt un om
al “culiselor” -, N.Iorga avea o structură psihică energică, autoritară şi de
veşnic revoltat, atitudinea sa recalcitrantă punîndu-l totdeauna în conflict
cu ceva, începînd chiar din anii de studii gimnaziale. Adeseori ironic,
conştient de neputinţa de a-şi ţine în frîu pornirile colerice, ameninţă pe
oricine şi pentru orice, lăsînd multora din contemporanii săi impresii nu
tocmai plăcute. “Cei ce au socotit a găsi întrînsul un caracter de fier - scria
Ilarie Chendi în 1906 -, un cugetător sobru, un om sincer, neatins de

slăbiciunea mărirei, rămîn la început ameţiţi de verbozitatea lui. Apoi se
dau în lături...”126.
În pregătirea impunerii triadei critice, aproape că nimic nu a fost
omis. Individual şi colectiv au aplicat strategiile cele mai diferite,
dobîndind atuurile decisive în competiţia cu semenii prin adoptarea acelor
conduite sociale menite să contribuie la atingerea obiectivelor. Din această
perspectivă, mariajul - pentru a exemplifica prin ceva mai puţin luat în
seamă pînă acum - a reprezentat şi el un element major la întregirea
capitalului social iniţial, constituind astfel un ansamblu unitar de resurse
existente sau potenţiale, întemeiat pe funcţionarea unei reţele durabile de
relaţii mai mult sau mai puţin instituţionalizate şi care a creat legături
permanente şi utile. Altfel spus, căsătoria a fost produsul unei strategii de
investiţie socială conştientă sau inconştientă, orientată spre instituirea sau
reproducerea unor relaţii direct utilizabile pe termen scurt sau lung. Este
cazul celor două căsătorii ale lui N.Iorga, întîia dată cu Maria, fiica
junimistului şi înaltului funcţionar Vasile Tasu, apoi cu Ecaterina, sora lui
I.Bogdan, naş de cununie fiind Al.Tzigara-Samurcaş. Ioan Bogdan era
căsătorit cu Maria Colţescu, a cărei nepoată Silvia, fiica industriaşului
Ioan Cristescu, a devenit soţia lui Vasile Pârvan; I.Bianu, susţinător al lui
Bogdan, era căsătorit cu Alexandrina Băicoianu, înrudindu-se astfel şi cu
fraţii Nicolae şi A.D.Xenopol; Ovid Densusianu avea ca soţie pe Elena,
fiica fizicianului Emanoil Bacaloglu şi soră cu medicul Constantin
Bacaloglu, ambii profesori la Universitatea din Bucureşti, deşi chiar el
provenea dintr-o familie de universitari, însă tatăl său, Aron, fiind plasat
mereu alături de haşdeieni, în vreme ce fiul trecuse cu totul în tabăra
triadei etc.
Semnificativ, însă, este să reţinem acţiunea principiului
meritocratic, ca unul din mecanismele esenţiale în ascensiunea lor. În
epocă, meritul şi capacitatea începuseră să constituie atuul fundamental ce
a împins anumiţi indivizi din categorii sociale inferioare sau mijlocii spre
vîrful piramidei. De aceea, N.Iorga, I.Bogdan, D.Onciul şi partizani ai lor
în istoriografie (I.Bianu, C.Giurescu, Al.Lapedatu, N.Bănescu, V.Pârvan,
I.Ursu, V.Bogrea, Ilie Minea ş.a.) ori alţi congeneri implicaţi în renovaţia
culturală, precum M.Dragomirescu, S.Mehedinţi, T.Antonescu,
C.Rădulescu-Motru, P.P.Negulescu ş.a. au investit mult în acest principiu.
Şi pentru a rămîne doar la nivelul triadei, toţi făcuseră studii universitare

strălucite (I.Bogdan şi Iorga la Iaşi, Onciul la Cernăuţi), cu specializări în
cele mai renumite centre europene (I.Bogdan la Viena, Petersburg şi
Cracovia; Iorga la Paris, Berlin şi Leipzig; Onciul la Viena) şi cu
nenumărate călătorii ştiinţifice, cunoscători ai mai multor limbi străine
(Bogdan vreo zece, din care şi cele slave; ca să nu mai vorbim de Iorga,
considerat un “fenomen”), proveneau din familii de intelectuali sau mica
burghezie provincială, reprezentînd trei regiuni diferite (Moldova,
Bucovina şi Ardeal) - iată doar cîteva elemente ce caracterizează nucleul
unui grup care a părăsit istoriografia aflată în letargie şi a uzurpat puterea
reprezentanţilor ei de marcă pe atunci.
Este evident că noul spirit în istoriografia română a fost
condiţionat de o multitudine de factori, mulţi amintiţi deja. Nu trebuie să
omitem însă că alături de aceştia au intervenit şi o serie de elemente
perturbatoare - factori secundari -, îndeosebi din sfera încă atît de greu
sondabilă a psihicului uman. Dar peste toate, este indiscutabil că deciziile
şi modul de acţiune al partizanilor “noii” direcţii au făcut obiectul unor
elaborări reflectate, că actele lor contestatare şi manevrele obscure nu s-au
produs fără motivaţii clare ori fără o voinţă lucidă. A milita pentru o
cauză, a se angaja într-o acţiune, a vota pentru un anume candidat la
Universitate sau Academie nu pot fi atribuite instinctului. Toate acestea au
reprezentat comportamente pragmatice care au intrat în codul de norme ce
definesc grupul de care ne ocupăm, pentru că, conştient sau nu, un individ
aflat în conflict ori în concurenţă cu alţii (deci supus la presiuni) răspunde
prin atitudini ce-i par adecvate, prin relaţii şi strategii imprevizibile de
opinenţi.
Cea mai profitabilă însă a fost solidaritatea celor trei istorici,
activă aproape un sfert de secol şi care a făcut ca noua direcţie să devină o
şcoală127, implicînd deci o dimensiune etică. Polemicile contra direcţiei
romantice indică mai curînd o propensiune morală, decît elaborarea unui
program ştiinţific. Aspectul este suficient relevat de N.Iorga în O viaţă de
om aşa cum a fost, atunci cînd motivează acţiunea sa contra vechii şcoli
istoriografice printr-un gest de solidaritate faţă de I.Bogdan şi D.Onciul.
Încă de la numirea slavistului la Universitatea din Bucureşti (1891),
Gr.G.Tocilescu “a stat totdeauna cu cea mai dîrză hotărîre de a-l distruge,
tăgăduindu-i orice merit, negîndu-i orice posibilitate de a fi folositor”128.
Mai mult chiar, contra oricărui nou venit, neagreat de vechea şcoală de

“admiraţie mutuală”, se mobiliza “o adevărată oaste solidară, din invidie şi
ură”, “sprijinită pe lucrări dintr-un lung trecut”, oameni care “aveau toate
legăturile în societate şi dispuneau aşa de larg de studenţimea însăşi”. Întro asemenea atmosferă, cînd I.Bogdan “aducea deseori mărturisirea
necazurilor sale”, Iorga s-a mobilizat în spiritul solidarităţii de vîrstă şi
interese, total şi în maniera ce-l va caracteriza pe viitor. “Regret - va
mărturisi el - numai că lupta, şi nu din vina mea, ci din a cui mi-a aruncat
în faţă insulte pe care niciodată nu le-am putut primi cu calmul cui a
moştenit alt sînge, a ajuns acolo unde n-am crezut că s-ar putea coborî”129.
Aşadar, acţiunea de grup a triadei a fost, iniţial, maniera cea mai eficientă
de autoapărare, care a impus membrilor ei să urmeze o succesiune
raţională a evenimentelor, trebuind să anticipeze atît schimbările ce se vor
produce în cîmpul istoriografic, dar să-şi cunoască totodată foarte bine
adversarii, pentru a lovi acolo unde aceştia erau vulnerabili.
În fond, simplificînd lucrurile, şcoala nouă a fost o conspiraţie a
grupului de universitari Bogdan-Iorga-Onciul, deasupra căruia a vegheat
iniţial Titu Maiorescu, la care s-au adăugat nenumăraţi susţinători mai
mult sau mai puţin importanţi şi care au acţionat, conjunctural, mai mult
sau mai puţin evident. Scopul a fost de a demonta eşafodajul intelectual şi
instituţional al altor universitari, şi partizani ai acestora, apreciaţi ca
reprezentanţi ai vechii direcţii în istoriografie (“bătrînii”). Evident, în
urma acestei acţiuni, trinitatea a preluat pentru sine pîrghiile de comandă,
constituindu-se pînă la urmă şi ea într-o societate de apărare reciprocă, e
drept, mult diferită de cea anterioară şi sub semnul căreia o nouă generaţie
de cărturari avea să se formeze, să-şi împlinească idealurile şi ambiţiile. În
1905, Vasile Pârvan abia aştepta să se întoarcă din Germania, cu “mult
mai multă dragoste de muncă, de luptă pentru izbînda ideilor bune”130, iar
Ch.Drouhet îl asigura pe N.Iorga, în acelaşi an, cînd poziţia noii şcoli era
de acum consolidată, “cît de mare e respectul şi admiraţia generaţiei noi,
care s-a format la şcoala d-voastră, pentru ideile ce le răspîndiţi şi
însuşirile ce le arătaţi în lupta împotriva obiceiurilor şi credinţelor rătăcite
ale societăţii noastre. Ne fusese dat - continua Drouhet - să vedem şi cărţi
şi deşteptăciune la unii din profesorii noştri, iar la d-voastră, noi cei tineri
am întîlnit, alături de aceste însuşiri, onestitatea în cercetările ştiinţifice,
spirit de dreptate şi de nepărtinire, dezinteresare şi mai ales curajul de a-şi
spune în chip sincer părerile şi nu ocolind adevărul”131.

Cum lesne se deduce, cîmpul de acţiune a fost într-o primă etapă
universitatea, principala instituţie cu o putere intelectuală şi socială ce
grupa istoricii profesionişti, loc de întîlnire a mai tuturor aspiraţiilor
culturale la un moment dat. Profesorii facultăţii de litere şi filosofie din
Bucureşti alcătuiau în 1898 un conclav de 13 membri - din care numai 11
aveau drept de vot în consiliu (M.Dragomirescu şi D.Evolceanu fiind doar
conferenţiari) - care se evaluau reciproc, se apreciau ori se dezavuau pe
baza unor criterii greu de surprins în doar cîteva formule şi care de cele
mai multe ori scăpau chiar contemporanilor. În interiorul acestui cerc
aproape nici un secret nu rezista: proiecte şi atitudini, angajamente şi
simpatii politice, rupturi, alianţe permanente sau conjuncturale, gesturi şi
tabieturi, inapetenţe, cancanuri etc - totul era ştiut sau măcar bănuit. Cei
mai mulţi au ajuns la Universitate printr-un subtil amestec dintre şansă,
competenţă şi muncă, însă nici unul neputînd evita obedienţa faţă de un
“patron” atotputernic şi integrarea într-un grup influent, procedurile
“legale” de cooptare fiind în epocă suficient de confuze şi arbitrare. Nu
întîmplător, problema aproape obsesivă a lui I.Bogdan era: “D-ta îmi spui
să mă pui bine cu puternicii zilei. Cine sunt însă aceştia”? - îl interoga el
pe I.Bianu în 1890132. Pentru că era deja cunoscut faptul că cele mai multe
din concursurile de cooptare deveneau în realitate competiţii închise, cu
un singur candidat ori cu rolurile distribuite dinainte şi finalitatea lesne de
întrevăzut. Însă odată titularizat în această funcţie de identitate socială şi
de distincţie, fiecare devine - aproape fără voia lui - puternic şi autoritar în
domeniu; şi-l anexează şi începe a controla tot ce se întîmplă pe teritoriul
său, avînd privilegiul de a guverna şi regla ansamblul specialităţii sau
disciplinei sale. Devenea în mod indiscutabil cea mai importantă instanţă
de evaluare, peste care doar arareori se putea trece. Iar dacă era un
cumulard de funcţii (la Academie, Muzeul Naţional de Antichităţi,
Arhivele Statului, la Atenee ori biblioteci importante, în diverse societăţi,
fundaţii sau comitete, edituri şi reviste etc) nu mai avea ca rivali decît alţi
cumularzi cu care negocia de la putere la putere. Multiplicarea funcţiilor
însemna multiplicarea responsabilităţilor, ele consolidîndu-se reciproc şi
asigurînd individului nu numai propria ascensiune, ci şi un prestigiu
anevoie de zdruncinat.

Dobîndirea unor pîrghii de putere în interiorul universităţii şi în
afara ei, precum şi menţinerea lor, implica reale capacităţi, obligînd
cumulardul la diverse solidarităţi şi alianţe, la înscrierea sa într-o anume
“clică”, un grup bine închegat care se întreţine, se cultivă şi se
autocooptează în funcţie de afinităţile ideologice şi intelectuale, ca să nu
mai vorbim de legăturile familiale. Aşa apăreau în epocă V.A.Urechia,
T.Maiorescu, B.P.Haşdeu, Gr.G.Tocilescu, I.Bianu, care însumînd
suficiente pîrghii de putere şi bucurîndu-se de un prestigiu intelectual
indiscutabil, ofereau contemporanilor convingerea că Universitatea ori
Academia este o chestiune de “masonerie”. Cu toţii ţineau la această înaltă
recunoaştere socială, iar romanticii îndeosebi o afişau cu obstinaţie. Spre
exemplificare, cităm cazul lui V.A.Urechia, cu toate funcţiile şi titlurile pe
care le acumulase pînă la 64 de ani şi care erau nelipsite de pe coperţile
cărţilor sale: profesor de istoria românilor la facultatea de litere din
Bucureşti, membru al Academiei Române, ministru al Cultelor, preşedinte
al comisiei de inspecţiune, director în Ministerul Instrucţiunii publice din
Moldova, membru al comitetelor teatrale, membru corespondent al
Academiei Spaniole, membru al Societăţii economice de “Amigos de la
Pais”, fondatorul bibliotecii “Urechia” din Galaţi, membru al Institutului
etnografic din Paris, al societăţilor geografice română şi italiană, membru
al societăţii academice indochineze, membru fondator al Ateneului
Român, preşedintele grupului român al conferinţei interparlamentare,
preşedintele Mantenanţei Felibrigiului latin al Societăţii ştiinţifice şi
literare din Alais (Gard), membru de onoare al Societăţii heraldice
franceze, al Institutului araldico-italiano, al Societăţii de studii japonezochineze, laureat al facultăţii de litere British-Athenaeum, preşedinte al
Societăţii ştiinţifico-literare din Iaşi, membru corespondent al Institutului
portughez din Coimbre şi al altor congrese istorice şi literare.
Aşadar, mediul academic de care vorbim constituia un univers
complex ce presupunea nu numai multiplicarea responsabilităţilor, ci şi
posibilitatea de acţiune în direcţia consolidării reciproce a acestora; pentru
că orice intelectual de anvergură era un cumulard de puteri, iar diversitatea
şi multiplicarea solicitărilor deveneau semnele şi garanţiile ascensiunii
sale.
Este, credem, principala explicaţie a revoltei “tinerilor” istorici de
la cumpăna dintre secole. Vechea generaţie - B.P.Haşdeu, V.A.Urechia,

N.Quintescu, A.D.Xenopol, Gr.G.Tocilescu ş.a. - deţinea pîrghiile
esenţiale de putere intelectuală şi instituţională, controlînd domeniul
aproape în totalitate; nimic din ce se producea în afara lor nu se putea
bucura de apreciere şi recunoaştere publică. În învăţămîntul secundar, la
Universitate, Academie, congrese internaţionale, prin manuale, cărţi,
societăţi culturale, conferinţe, momente aniversare etc, “şcoala romantică”
era atotprezentă. Ea reprezenta un curent de idei (românismul), o stare de
spirit care a condus la cristalizarea unei mentalităţi culturale diferită de a
junimiştilor. Îndeosebi “haşdeienii” se considerau singurii acreditaţi să
scrie istorie, şi nu numai, beneficiind de o maximă reprezentare în tot ce
însemna la vremea aceea mass media. Însă, aşa cum mărturisea N.Iorga,
“eram cîţiva care ştiam de mult că operele d-lui Haşdeu nu vor trăi multă
vreme, pentru că ele nu veneau dintr-o cercetare onestă a adevărului,
pentru că ele erau făcute mai ales pentru a mira, pentru a uimi şi a creşte o
glorie”133. Iar despre ceilalţi, generalizînd, T.Antonescu aprecia într-o
scrisoare din 1896, adresată lui M.Dragomirescu, că “în ţara aceasta sunt o
mulţime de mişei şi ramoliţi sau ignoranţi care, ştiind cum să ia lucrurile
au ajuns sus de tot pe treapta socială. Numele lor de obşte se reazămă pe
scrieri aci fără valoare, aci dacă au o valoare, aci provine din faptul că au
jupuit fără milă pe cei din străinătate”134.
În acest context s-a declanşat “revolta” tinerilor istorici grupaţi,
unii ocazional, în jurul Convorbirilor literare şi a lui Titu Maiorescu - cel
puţin pentru început. Ei au renunţat la ceea ce ar fi trebuit să se manifeste
sub forma unui transfer paşnic, firesc în succesiunea generaţiilor. Au
adoptat lupta deschisă, denunţînd erorile producţiilor istoriografice de
sorginte “romantică” printr-o inimaginabilă pasiune polemică, iar printr-o
perfectă organizare a grupului au reuşit să convingă pe contemporani de
adevărurile spuse de ei, să preia treptat levierele de comandă şi, cînd a fost
cazul, chiar să-şi întemeieze noi instrumente de control şi putere
instituţională.
Apariţia cărţilor lui N.Iorga - Opinions sincères (1899), Opinions
pernicieuse (1900), Cuvinte adevărate (1903) - moment în care “şcoala
critică” era relativ constituită în nucleul ei, ar putea părea un aspect
epigonic dacă-l raportăm la spiritul Junimii manifestat pregnant prin anii
‘70-’80 ai secolului trecut. Dacă polemicile lui Maiorescu vizau şi ele o
amplă acţiune de reformare a cîmpului cultural, însă pe cale paşnică şi fără

veleităţi generaţionale, în care primau confruntările de idei, în sensul unei
veritabile arte de a contesta şi edifica, prin N.Iorga şi ceilalţi reprezentanţi
ai şcolii critice se trece la o acţiune de uzurpare mai ales a puterii
instituţionale deţinută de “bătrîni”, în care totul era permis pentru
atingerea scopurilor, chiar dacă aparenţele indică confruntări în primul
rînd de natură ideologică şi de metodă.
De fapt, a revendica criticismul ca pe un bun personal este mai
mult decît un abuz. Sintagma poate fi însuşită de un grup sau un individ
doar în măsura în care a teoretizat-o şi vehiculat-o cu prioritate în cultura
română; însă ca mod de abordare a realităţii este o permanenţă, iar acest
lucru cu atît mai evident în domeniul istoriei, care nu face altceva decît să
reconstituie trecutul în mod critic135. Dacă la 1866 critica era pentru
T.Maiorescu un îndemn, un mod de a trăi cărturăreşte, cu rostul de “a
deştepta tinerimea încă prea amorţită de pîcla trecutului şi de a îmbărbăta
spiritele spre lucrarea roditoare”136, la Iorga ea devenea temeiul acţiunii.
“Imoralitatea intelectuală, falsificarea ştiinţifică, insanitatea literară afirma N.Iorga - sunt negaţii care cutează să se acrediteze ca afirmaţii şi
care trebuie dezvălite în toată negativitatea lor vrednică de dispreţ”137. Era
un crez pe care reprezentanţii tinerei generaţii de istorici l-au pus excelent
în lucru pentru asanarea disciplinei şi racordarea ei la imperativele epocii.
Semnalul evident ce a dzlănţuit conflictul a fost Raportul foarte
critic întocmit de B.P.Haşdeu pe marginea lucrării lui I.Bogdan, Vechi
cronici moldoveneşti pînă la Ureche (1891), propusă Academiei pentru
premiere, dar respinsă pe motiv că ar fi “o traducere şi nu o lucrare
originală”138. Părea firească reacţia celui care îşi văzuse “apele tulburate”
de tînărul slavist, obedient faţă de Haşdeu pînă cînd a reuşit să obţină o
catedră universitară, contestatar al pretinsei Diplome bîrlădene din 1134139
şi care utiliza o bună metodă, mai multă acribie în editarea şi interpretarea
textelor noastre vechi şi care preconiza, încă din 1891, că e timpul ca
ştiinţa istorică “să iasă din faza romantică a copilăriei”140. Iar lucrurile nu
s-au oprit aici. În 1896, cînd I.Bogdan a prezentat o nouă lucrare pentru
premiere la Academie, Cronici inedite atingătoare de istoria românilor,
refuzul se repetă prin raportul lui Gr.G.Tocilescu de data aceasta, care,
aidoma lui Haşdeu, considera volumul “puţin critic, făcut în pripă, multe
date sunt greşite, unele păreri prea puţin întemeiate; nu lipsesc nici contra-

sensuri în interpretarea textelor”141. Aşadar o dezavuare concentrică a tot
ce producea I.Bogdan, şi nu numai. Şi pentru că acest lucru însemna
denigrarea făţişă a unui istoric din cercul Junimii, reacţia nu s-a lăsat prea
mult aşteptată. Începe acum să se pună în mişcare un complex mecanism
de strategii care avea drept scop discreditarea adversarilor şi, în paralel,
preluarea gestiunii. Deşi între cele două elemente există o întrepătrundere
intimă, vom încerca totuşi, pe cît posibil, să le prezentăm distinct.
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MECANISMELE SCHIMBĂRII.
STRATEGII, AVATARURI

Toamna anului 1898 a marcat în mod evident divizarea corpului
profesoral al Facultăţii de litere din Bucureşti în două tabere. Dacă pînă
atunci coabitarea dintre “trinitatea” atotputernică Haşdeu-UrechiaTocilescu - care, după cum constata M.Dragomirescu, “au pus mîna pe
arhive, muzeu, Ateneu şi Academie şi care nu dau pas celor mai tineri să
lucreze şi să puie un fond unde superficialitatea de acum 30 de ani nu
pusese decît nişte forme”1 - şi “triada critică” fusese tolerată fără incidente
semnificative, alegerile pentru funcţia de decan al facultăţii (şi, deci, de
membru în senatul universitar) putea constitui unul din paşii importanţi în
controlul domeniului.
Deja existau motive de iritare şi nelinişte din partea “bătrînilor”
cu ocazia constituirii comisiei comune a facultăţilor de litere din Bucureşti
şi Iaşi pentru elaborarea unui regulament unic de funcţionare al ambelor
instituţii (în 1896), comisie în care raportul de forţe le era net defavorabil,
cu atît mai mult cu cît ministrul Instrucţiunii de atunci, Petru Poni, îl
desemnase pe I.Bogdan ca delegat din partea înaltului for (de altfel,
funcţie “cerşită” de Bogdan încă din 1895 prin intermediul lui
D.A.Sturdza şi I.Bianu2). Cum era de aşteptat, lupta dintre nou şi vechi a
fost aprigă şi pe acest tărîm. Că proiectul elaborat de I.Bogdan a
reprezentat un progres real în evoluţia materiei este un fapt indiscutabil3.
Reţinem doar că cu toată îndîrjirea şi fronda lui Tocilescu4 (care nu dorea
decît o revizuire a vechilor prevederi), noul regulament s-a impus şi putea
constitui totodată o probă indubitabilă că interesele de grup, cînd sunt bine
organizate şi dirijate prin instanţe de reprezentare, pot avea cîştig de
cauză. Pe de altă parte, prin noul regulament era considerabil sporit
numărul de catedre, ajungîndu-se de la 13 - cîte fuseseră prevăzute în
1891 - la 23, ceea ce va crea o clientelă susceptibilă a le ocupa, clientelă
care, în mod evident, va cultiva potenţialii factori de decizie ai facultăţii,
pe toţi aceia care, într-o formă sau alta, pot determina cooptarea la
universitate. În felul acesta, reprezentanţii noii şcoli au pregătit terenul

pentru viitoarea racolare a celor mai fideli susţinători şi discipoli,
comisiile de cooptare devenind nu numai instanţe de evaluare
profesională, cît mai ales un arbitru între diversele atuuri intelectuale şi,
îndeosebi, ideologice ori politice.
Iată de ce anul 1898 pare a fi momentul cheie în ascensiunea noii
direcţii în istoriografie, care cerea o mobilizare maximă şi fără şovăire. O
mărturiseşte I.Bogdan lui N.Iorga, la 13 octombrie: “Nu e vorba ca să fiu
eu ales [decan], căci ştii foarte bine că nu ţin la astfel de onoruri, nici la
diurne; e vorba să scape numai facultatea de Urechia, Tocilescu sau
Quintescu [...]. Fără votul tău noi suntem în primejdie de a rămînea în
minoritate [...]. Nu ţi-aş fi scris din nou asupra acestui lucru, dacă nu m-ar
fi rugat Maiorescu să te chem”5. De altfel, somaţia s-a repetat şi a doua zi,
cu o expunere detaliată a raportului de forţe în care votul lui Iorga - “cu tot
dispreţul neîndreptăţit al tău pentru trebile facultăţii”6 - putea fi decisiv:
Bătrînii - V.A.Urechia (64 ani), N.Quintescu (54 ani) şi Gr.G.Tocilescu
(48 ani); Tinerii - T.Maiorescu (58 ani), I.Bogdan (34 ani), D.Onciul (42
ani), N.Iorga (27 ani) şi C.Dimitrescu (53 ani); Indecişii - L.G.Frollo (66
ani). Aşadar, miza era prea mare pentru a nu-l aduce pe Iorga tocmai de la
Viena, unde lucra în arhive, dar care avea o imagine cît se poate de
proastă faţă de corpul profesoral al facultăţii de litere şi filosofie:
“Profesorii mai bătrîni, care dezvoltau o activitate, aceia cu care se putea
mîndri Facultatea, erau, pe lîngă Haşdeu, rară apariţie la Universitate [...],
Odobescu, Maiorescu, Tocilescu şi Urechia”; însă totul părea o atmosferă
de sanatoriu sau de loc de retragere pentru invalizi”; “îşi poate închipui
cineva ce efect a putut să aibă asupra tînărului venit dintr-o lume aşa de
frămîntată şi de vie [din Occident] această înconjurime în care nu putea
găsi nici critică, nici recunoaştere, nici sugestie, nici ceva care să semene,
cît de departe, cu o îndrumare”7.
Acţiunea, încheiată cu succes în acest echilibru fragil de forţe
prin alegerea lui I.Bogdan ca decan al facultăţii - urmată de încercările
destabilizatoare ale bătrînilor” prin intermediul studenţilor8 - se va muta
apoi sub cupola Academiei Române, nu înainte însă de a se pune în
mişcare un alt mecanism, poate cel mai important din toate: discreditarea
intelectuală.

a) Polemică şi discreditare
Nu ne propunem aici o analiză în detaliu a întregii game de
controverse ideologice, ştiinţifice şi literare între cele două şcoli. Vom
puncta doar cîteva momente ale disputei care, bibliografic vorbind, a fost
de mare anvergură. Nu vom insista nici asupra acţiunilor de descalificare
ocultă, de culise, practicată de toţi cei implicaţi în acest conflict. Ea a fost
utilizată la scară largă, iar mărturiile epistolare o evidenţiază pregnant.
Reţinem însă că polemica a fost una din principalele căi de discreditare
intelectuală practicată de reprezentanţii şcolii critice. Iar în epocă,
eficacitatea acesteia fusese distinct formulată chiar de Haşdeu: “Polemica
pe tărîmul fecund al ştiinţei oferă mai totdeauna două avantaje: 1.Ea ajută
la definitiva limpezire a unor probleme, pînă atunci mai mult sau mai
puţin controversate; 2.Ea dezvăleşte şi arată la lumină, ades fără apel sau
recurs la casaţiune, superficialitatea unuia din luptători”9. Sunt idei deloc
străine şi lui N.Iorga, convins mai ales de eficacitatea celei de-a doua
afirmaţii a lui Haşdeu. Ceva mai tîrziu, cînd polemicile au căpătat forme
neaşteptate şi depăşiseră cu mult cadrul urbanităţii, Iorga va publica chiar
un articol, intitulat Originea şi marginile polemicilor10, încercînd să mai
potolească zelul celor implicaţi, şi chiar pe al său, însă fără a renunţa la un
principiu ce-l considera fundamental: “Imoralitatea intelectuală,
falsificarea ştiinţifică, insanitatea literară sunt negaţii care cutează să se
acrediteze ca afirmaţii şi care trebuie dezvălite în toată negativitatea lor
vrednică de dispreţ”.
Apariţia celebrelor cărţi ale lui N.Iorga, Opinions sincères. La vie
intellectuelle des Roumains en 1899 şi Opinions pernicèuses d’un
mauvais patriote, ce reuneau articolele sale din “L’Indépendance
Roumaine”, trebuie apreciată ca un moment deosebit de semnificativ în
afirmarea conştiinţei colective şi publice a noii generaţii de intelectuali şi
în special a tinerilor istorici ca grup, ca o “nouă direcţie”, strategia
descalificării adversarilor prin critică devenind unul din principiile
reprezentării lor sociale. Ieşirea făţişă în arenă a lui N.Iorga se produce,
într-o manieră ce-l va caracteriza pe viitor, atunci cînd propriile lui
interese vor fi puse în joc. Din acestea, două motivaţii imediate se cuvin a

fi reţinute: încercarea de respingere a lucrării sale Chilia şi Cetatea Albă
de la premiul Academiei prin voturile negative ale lui Haşdeu şi Tocilescu
(1899)11; apoi, apropierea tot mai strînsă de I.Bogdan, întărită la scurt timp
(în 1901) prin căsătoria lui Iorga cu Ecaterina, sora slavistului
bucureştean.
Fără precedent ca amploare, cele două cărţi ale lui Iorga
marchează noi forme de mobilizare: enunţarea unui discurs coerent şi
necruţător, puternic mediatizat; port-parole al unor indivizi dotaţi cu mare
autoritate intelectuală ce riscă a stîrni furia altor puteri competente, pentru
o cauză apreciată superioară; intervenţia istoricului, ca o categorie socioprofesională distinctă, care confiscă primordialitatea în lupta intelectuală.
“Eu - scria Iorga -, eu nu sunt nici politician, nici literat, nici metafizician;
sunt un istoric. Graţie preocupărilor mele şi a influenţei ce ar trebui să o
exercite aceasta asupra spiritului meu, cred că pot aprecia lucrurile într-o
manieră mai complexă, mai relativă, mai profundă poate - dacă vreţi să-mi
acordaţi anumite calităţi - şi mai justă”12. Între delicateţea evaluărilor
maioresciene sau “tabletele” satirice ale lui B.P.Haşdeu şi tonul impetuos
al lui Iorga, vădit ofensator, ce vizează umilirea orgoliului, se resimte
matricea intelectuală a impulsivităţii ca formă de manifestare publicistică
în cultura română. Faptul este remarcabil şi merită analizat în consecinţele
sale ca fiind produs cu intenţia declarată de a genera o schimbare grabnică
a stărilor de lucruri, chiar dacă maniera pare neconvenabilă: “Voi fi
întotdeauna onorat de inamiciţiile pe care le voi fi determinat spunînd
adevărul”13; iar ideea a fost reluată mereu, tot mai explicită. În 1903, întrun articol din Sămănătorul, N.Iorga avertiza pe opinenţii săi: “După
puteri, urmăresc pentru ţara mea un ideal cultural şi moral, şi cine caută să
împiedice realizarea acestui scop de căpetenie al vieţii mele îmi este
duşman, un duşman pe care nu-l cruţ în ruptul capului, oricît de neplăcut
sau dureros mi-ar fi lucrul, oricîte neplăceri mi-ar aduce”14.
Radiografiile lui Iorga din 1899 şi 1900, ce puneau în discuţie
obiceiuri, mentalităţi, instituţii de cultură, personalităţi etc, deopotrivă
logice şi practice, au consfinţit procesul de segregaţie din cadrul
comunităţii istoricilor români. Dacă temperatul şi calculatul I.Bogdan a
fost artizanul, la acea dată, a primelor iniţiative conjugate şi temeinic
dozate în umbră de uzurpare socială a “bătrînilor” universitari, lui Iorga îi
revenea sarcina descalificării intelectuale. Denunţînd auto-mistificarea

unui grup care îşi revendica monopolul profesional, dar care se credea
deopotrivă capabil în cele mai diverse domenii artistice şi ştiinţifice
(literatură, arte plastice, filologie, istorie, filosofie, arhivistică etc), Iorga
face din articolele sale un veritabil instrument cognitiv de delimitare a
profesiunilor în sfera activităţilor intelectuale. Chiar dacă în aparenţă el
operează o distincţie netă între instituţii şi mişcarea literară şi ştiinţifică,
planurile se întrepătrund iar punctul central al contestărilor rămîne
intelectualul, ca individ social cu atribuţii în cadrul aşezămintelor
culturale, ca promotor de idei, curente, moravuri, gesturi artistice etc.
Aproape totul este supus valorizării, obiectiv sau subiectiv, pe baza
convingerilor lui Iorga, ca reprezentant al unui grup de interese şi bun
cunoscător al publicului căruia i se adresează.
Derularea analizei lui N.Iorga reflectă o anume abilitate în
sistematizarea materiei şi în implicarea personajelor. Atunci cînd ia în
discuţie Academia Română, de pildă, pune în scenă personalitatea
secretarului general, D.A.Sturdza, pe care o parte a presei îl acuza că
transformase instituţia într-o sucursală a Partidului Liberal, fără realizări
semnificative. Că în spatele articolelor defăimătoare se aflau membri ai
înaltului for, că lupta din cîmpul politic se purta cu aceeaşi intensitate şi în
sfera instituţiilor culturale sunt fapte fără tăgadă, rezultate din centralismul
politic ce caracteriza societatea românească, a unor jocuri de culise supuse
intereselor de grup şi schimbărilor guvernamentale, care reproduceau în
mic tot ceea ce se petrecea la scară macro-socială. Aşa se explică, printre
altele, cum au ajuns academicieni N.Ionescu sau N.Quintescu, fără
realizări cărturăreşti propriu-zise iar unii chiar fără operă, în vreme ce
veritabile “spirite ale naţiunii” nu erau primite nici în antecameră (ca
membri corespondenţi). În 1904, adresîndu-se lui Ioan Kalinderu - ajuns
preşedinte al Academiei -, Duiliu Zamfirescu nu s-a putut abţine să nu
facă un aspru rechizitoriu la adresa înaltului for, spunînd cam aceleaşi
lucruri pe care mai toată lumea le gîndea, evident, nemulţumit fiind de
propriile eşecuri şi de perspectiva raporturilor cu instituţia: “Chestiunea
Academiei faţă de literatura românească modernă e foarte importantă şi
foarte umilitoare, şi ar putea forma obiectul unui studiu care s-ar chema
scandalul timpului. Cînd te gîndeşti că cei mai mari scriitori ai neamului
nostru, Eminescu, Creangă şi Caragiale nu au fost şi nu sunt membri în
Academie; cînd mie mi se neagă un premiu; cînd se face politică de sectari

din fiecare numire, din fiecare sprijin; cînd totul este organizat pentru
susţinerea şi încurajarea mediocrităţilor - te întrebi dacă n-ar fi drept să se
revizuiască întreaga alcătuire a acestei instituţii care, desigur, nu mai
răspunde astăzi pioaselor gînduri ale donatorilor, acelora ce şi-au lăsat
averile pentru crearea unui institut de onoare, de litere şi ştiinţe, iar nu
pentru crearea unei arhive moarte şi a unui azil de invalizi intelectuali”15.
Divizaţi, cu modele divergente de comportament şi strategii
intelectuale opuse, academicienii nu au putut stabili nicicînd un front
comun corporativ faţă de interlocutorii externi (puterea politică,
economică etc). Iată de ce, împrejurările ofereau lui Iorga prilejul de a-şi
apăra proteguitorul D.A.Surdza, ce-i “concesionase” printre altele colecţia
Hurmuzachi, şi de a lovi în toţi aceia pe care îi considera responsabili de
eşecul multor iniţiative academice: “Tot ce se poate spune de bine la
adresa Academiei Române este un omagiu adus unui mic număr din
membrii ei, care pun în serviciul acesteia toată ştiinţa lor, întreaga lor
activitate, influenţă politică şi socială. Spunînd aceasta, mă gîndesc în
primul rînd la dl.Sturdza şi la dl.Kalinderu”16.
La 1899/1900 configuraţia celor două secţiuni ale Academiei ce
reţineau atenţia lui Iorga se prezenta astfel: preşedinte P.Poni, secretar
general D.A.Sturdza; I. Secţiunea literară: Gr.G.Tocilescu (preşedinte),
Iosif Vulcan (vicepreşedinte), N.Quintescu (secretar), I.Caragiani,
B.P.Haşdeu, T.Maiorescu, A.Naum, I.C.Negruzzi, C.D.Olănescu, I.Sbiera
şi două locuri vacante; II. Secţiunea istorică: V.A.Urechia (preşedinte),
C.Erbiceanu (vicepreşedinte), V.Maniu (secretar), Vicenţiu Babeş,
N.Ionescu, I.Kalinderu, S.Fl.Marian, At.Marienescu, I.Moldovan,
N.Popea, D.A.Sturdza şi A.D.Xenopol. Aşadar o structură mai mult
arbitrară, fără a reflecta şi preocupările stricte ale membrilor, unii putînd fi
lesne consideraţi deopotrivă istorici şi literaţi, iar alţii nici una, nici alta.
Prezenţa şi repartiţia fusese mai degrabă conjuncturală, prin separarea în
ultimul deceniu al veacului trecut a secţiunii istorice de cea literară, pe de
o parte după modelul cîtorva academii apusene, pe de alta pentru o mai
bună definire a cîmpurilor profesionale. La vremea respectivă a fost şi
acesta un mijloc de cooptare a unor noi membri care, aşa cum se constată,
nu numai că acoperă toate regiunile locuite de români, aflate în afara
frontierelor statale - unii aduşi de V.A.Urechia ca preşedinte al Ligii
Culturale -, dar satisfăcea şi orgoliile cîtorva oameni influenţi ai vremii.

În critica sa, N.Iorga nu viza instituţia, ca mecanism elevat al
coordonării şi stimulării mişcării ştiinţifico-literare, ci direcţiile şi spiritul
ce o dominaseră pînă atunci17. Au existat perioade din istoria Academiei
în care aceasta şi-a pus în lucru insuficient raţiunile ei profunde culturale, sociale şi umane - pentru care fiinţa. A trecut mereu prin crize
structurale, dovedind incapacitatea de a se adapta mutaţiilor intelectuale
apărute de-a lungul timpului. Toate aceste momente de criză, de tensiune,
care au sfîrşit prin a remedia lipsurile cele mai evidente, au fost de fiecare
dată procese dureroase, cu lovituri de forţă - uneori traumatizante -, ce au
modificat regulile jocului. S-a încercat mereu transformarea Academiei,
dar sistemul nu şi-a pierdut nicicînd în totalitate reperele anterioare; aceste
reorganizări au lăsat să coexiste fragmentele vechiului sistem în structurile
noi, ceea ce a multiplicat conflictele interne şi a făcut din ea o instituţie
“imposibilă”, mereu incriminată prin eterogenitatea ei sporită.
Dacă la începuturi Academia se epuizase în “fabricarea” - sub
influenţa latiniştilor ardeleni - unui Dicţionar ce impunea limbii române o
“puritate primitivă”, fără alte realizări demne de luat în seamă, abia în
timpul preşedinţiei lui I.Ghica înaltul for “a devenit într-adevăr o vatră de
activitate intelectuală”. Iar această direcţie se afla abia atunci, la 1899, pe
un bun făgaş, datorită iniţiativelor lui D.A.Sturdza18. Împotriva noii
direcţii imprimate de secretarul general se manifesta o opoziţie surprinsă
astfel de N.Iorga: 1.Cea a junimiştilor şi aurelianiştilor, constructivă,
decentă, “singura onorabilă”, alcătuită din “inteligenţe de prim ordin,
caractere de o înaltă corectitudine, a căror imixtiune nu poate fi decît
foarte profitabilă”; 2.A celor nemulţumiţi de administrarea bugetului
Academiei; 3.A “acaparatorilor şi vanitoşilor” (Gr.G.Tocilescu,
V.A.Urechia, B.P.Haşdeu, N.Quintescu, N.Ionescu), din care unii intrau şi
în categoria a doua prin asumarea de angajamente intelectuale pe banii
instituţiei, fără vreo finalitate de-a lungul anilor19.
În centrul atenţiei se aflau, desigur, aceştia din urmă
(acaparatorii şi vanitorşii), care “refuză, calomniază, practică intriga” şi
consideră Academia ca pe “un bun al lor”. Deşi B.P.Haşdeu este
“incontestabil una din luminile ştiinţei româneşti”, pare totuşi un
îndărătnic, deseori fabulist20. Dacă din punct de vedere intelectual nu se
pot face apropieri între el şi V.A.Urechia, interesele îi solidarizează,
respingînd împreună orice imixtiune “inoportună” în domeniile ce şi le-au

arondat. Beneficiind de complicitatea unei influente părţi din presa
bucureşteană - în schimbul unor servicii reciproce de-a lungul timpului cei doi, înaintaţi în vîrstă, pretind asupra Academiei un “monopol”
îndreptăţit printr-o activitate ce se identifica cu însăşi existenţa instituţiei.
V.A.Urechia este mai degrabă “un personaj festiv, decorativ şi
prezidenţial”, decît un savant în adevăratul sens al cuvîntului. Întemeiază
societăţi pentru a le fi preşedinte, organizează festivităţi, iniţiază
construcţii de monumente şi ridicări de statui pentru a-i fi pomenit sau
gravat numele etc; cu alte cuvinte, era “un entuziast fără sinceritate şi fără
urmări, un amator de spectacole, de drapele, de muzică, de baloane
veneţiene”, un fel de “comis-voiajor al patriotismului”, fecund dar
incomplet în cele mai diverse domenii: istorie, filologie, folcloristică,
geografie, literatură de toate genurile (versuri, nuvele, romane, drame)21.
Alături de el se afla Gr.G.Tocilescu, “cerber rebarbativ”, preşedintele
secţiei literare, care se opusese primirii lui D.Onciul ca membru activ şi
care ignora activitatea lui I.Bogdan în filologia slavă. Tocilescu a fost de
altfel personajul cel mai blamat şi atacat de “triada” critică şi care a
încercat prin toate mijloacele să ţină piept “tinerilor” istorici. De aceea,
calificativele denigratoare la adresa lui au fost mai aspre şi chiar
jignitoare, fiind apreciat şi după 1899 drept “un învăţat de cea mai uşoară
specie şi un critic a cărui normă e interesul personal”22, reprezentantul de
căpetenie al neonestităţii ştiinţifice”23, “reprezentantul vechiului curent de
exploataţie ştiinţifică”24 etc. Toţi aceşti acaparatori deveniseră veritabili
intelectocraţi, formînd un mediu închis, alcătuit din indivizi ce ocupau
poziţii strategice; ei erau agenţi de circulaţie între universitate (unde
lucrau), partide politice (unde influenţau), edituri (spre care se orientau) şi
mass media (unde investeau), reuşind astfel să spargă cercul specialiştilor
şi să opereze joncţiunea cu marele public.
Universitatea reţine în mod deosebit atenţia lui N.Iorga. Ea
reprezenta nu numai o pepinieră de intelectuali, dar mai ales o concentrare
de posturi, de oameni, de influenţe şi puteri (spirituală, socială şi
politică)25. Radiografierea instituţiilor de învăţămînt superior, critica unui
sistem de organizare ce se perpetua în linii generale tocmai de la 1864, nu
era singulară în epocă. Imobilismul unei structuri ce trebuia să fie în fapt
dinamică, în concordanţă cu evoluţia necesităţilor sociale ale statului şi cu
progresul ştiinţelor a făcut mereu obiectul unor dezbateri şi polemici.

Reforma nu venea însă de la sine. Este un produs gîndit şi temeinic
elaborat prin colaborarea mai multor spirite, de regulă novatoare, cu
autoritate în domeniu şi cu putere de decizie. Doar mania imitaţiei după
modelele occidentale, fără o necesară racordare la realităţile locale, doar o
lege bine întocmită din punct de vedere juridic nu erau suficiente; era
nevoie de oameni care să aplice şi să înţeleagă sensul schimbării. Or, la
acea dată, Universitatea părea o instituţie mai mult conservatoare, în care
“aceeaşi direcţie şcolară pedagogică înlocuieşte direcţia ştiinţifică ce ar
trebui să acţioneze laolaltă”26.
Deşi N.Iorga vizează în principal facultăţile de litere şi filosofie
din Iaşi şi Bucureşti, un tur de orizont asupra celorlalte domenii era
suficient pentru a stabili o minimă ierarhie pe baza calităţii corpului
profesoral27. La medicină “se află în corpul învăţat al savanţilor practicieni
foarte distinşi, la care persistă savantul”; la ştiinţe existau “profesori
luminaţi, cu dragoste de meserie, savanţi cunoscuţi favorabil chiar dincolo
de frontierele ţării şi care formează spirite oneste şi solide”. Doar la
facultăţile de drept, organizate fidel după modelul francez, domina
impostura, lipsa totală de valoare profesională; de aici şi consecinţele
nefaste pentru societatea românească, prin calitatea îndoielnică a pregătirii
avocaţilor, funcţionarilor juridici şi administrativi. Iar ca istoric, Iorga
reproşează absenţa tocmai a disciplinelor de maxim interes pentru noi:
dreptul bizantin şi slav, vechiul drept românesc etc. Clasate pe locul al
treilea într-o ierarhie valorică, facultăţile de litere constituie punctul
central al analizei. Ca bun cunoscător al ambelor instituţii de învăţămînt
superior (între 1888-1891 Iorga fusese student la Iaşi), o privire
comparativă sugerează două elemente nu lipsite de importanţă:
1.Stabilimentele din Bucureşti şi Iaşi constituiau constelaţii distincte, în
jurul fiecăreia agitîndu-se mişcări intelectuale proprii; 2.Sub acest unghi,
se acreditează ideea unei anume superiorităţi a capitalei prin “numărul
catedrelor, valoarea generală a profesorilor, frecvenţa şcolară şi lucrările
profesorilor”28.
Ca şi în cazul Academiei, criteriul valorizator este individul,
profesor universitar, factorul cel mai important în modelarea conştiinţelor
şi în suscitarea interesului faţă de munca ştiinţifică. Nu este un portret de
grup, ci unul individual, menit a discredita. La Iaşi: Andrei Vizanti, “un
ignorant, aşa cum sunt majoritatea ignoranţilor de la noi”; Aron

Densusianu, lipsit de “pregătire ştiinţifică”, “spirit şovin influenţat
profund de pretinsa şcoală patriotică”; Nicolae Ionescu, “prea obosit” şi
fără suprafaţă ştiinţifică; A.D.Xenopol, “ignorant” în ce priveşte noile
descoperiri din domeniu etc. La Bucureşti sunt vizate, în negativ, aceleaşi
personalităţi “academice”: V.A.Urechia, Gr.G.Tocilescu, B.P.Haşdeu,
N.Quintescu. Aşadar, o întrebare firească se impunea de la sine: cu un
asemenea corp profesional, “ce perspective extraordinare se deschid în
faţa noastră” la cumpăna dintre veacuri, cînd se intreprinde “marea operă
de reformare ştiinţifică”? Nu au lipsit nici aprecierile pozitive, generate
mai mult de latura subiectiv-afectivă a criticului: Al.Philippide, “romanist
de înaltă valoare”; I.Caragiani a cărui imagine va fi alterată în Opinions
pernicièuses29; Şt.Vârgolici, “modelul profesorilor exacţi şi oneşti”, deşi
fără originalitate; I.Găvănescul ale cărui lecţii “erau pline de căldură
comunicativă”, singurul care se ocupă “într-o manieră serioasă de
studenţi” şi cu care, mai apoi, N.Iorga va purta o aprigă polemică
(devenind dintr-un “tovarăş de sentimente şi idei, un reprezentant al
spiritului nou”, o “canalie şi laş”30); P.Răşcanu, Al.Odobescu,
T.Maiorescu, G.L.Frollo şi Francudi, ultimii doi “foarte serioşi şi de o
conştiinţă absolută”31.
Cu tot aparentul echilibru, eşecul este categoric denunţat de
Iorga, iar acesta se datorează direcţiei generale imprimate studiilor, care
nu au alt scop decît formarea de profesori secundari. De aici o serie de
consecinţe: cursuri mult prea vagi ce acoperă în termen scurt toată
materia; cantonarea în factologie; lipsa îndrumărilor bibliografice
competente; inexistenţa lucrărilor practice (seminarii); formalismul
studierii limbilor clasice; ignorarea slavisticii; neglijarea surselor istorice
(adunarea, editarea ştiinţifică şi folosirea lor critică) etc. Sub acest ultim
aspect, haosul era flagrant: “Nu mi-am putut da seama deloc de starea
cercetărilor istorice româneşti, de soliditatea rezultatelor obţinute, de
viitorul ce se deschide savanţilor, de direcţia în care ar trebui să
cerceteze32.
Toate aceste enunţuri sunt doar cîteva din racilele unei instituţii
care nu favorizase autonomia istoriei în cîmpul materiilor “literare”,
compromiţînd o profesie şi un domeniu căruia i se cuvenea mai mult:
“istoria nu interesează pe nimeni; este un gen demodat şi inferior”, iar
slujitorul ei apărea ca “un personaj limitat şi îndărătnic”33. Printre cauze ar

fi “perversitatea” unei anumite părţi a corpului universitar. Aceasta nu se
limitează la preocuparea strict ştiinţifică; ea este în căutare de audienţă
dincolo de Alma Mater, în cîmpul politic, într-un circuit care să-i ofere
putere de decizie şi beneficii materiale. Poate fi întîmplător că pînă şi
“vechii socialişti ai universităţii”, ajunşi într-o poziţie din care puteau
influenţa reforma instituţională şi socială, au rămas doar simpli “privitori
cu mila” la cei ce trăiesc din munca savantă? O altă cauză este şi
permanenta “rivalitate de influenţă, vechea şi surda luptă de dominaţie,
care face noului venit o situaţie cum nu se poate mai dificilă”34. Totul se
întemeiază pe o reţea migălos concepută de-a lungul timpului şi care
funcţionează ireproşabil, conform principiului “serveşte-mă şi te voi
servi”.
Denunţînd neprofesionalismul şi imoralitatea intelectuală a
“bătrînilor” universitari, N.Iorga uzurpa în fapt competenţele socialmente
recunoscute ale unui grup de rivali, deturnează o parte a capitalului
simbolic deţinut de acesta în profitul satisfacerii intereselor unui nou grup
constituit: “tinerii istorici” sau “triada” critică, “oameni cu totul cinstiţi
care înţeleg să facă literatură sinceră şi ştiinţă europeană şi urmăresc deci
fără cruţare toate asociaţiile sau personalităţile cu înalte idealuri”35. Iorga
redă de altfel “circumstanţele dureroase” ale neputinţei lor de integrare în
vechiul mediu universitar: “Eram trei [I.Bogdan, D.Onciul, N.Iorga], iar
mica noastră bisericuţă separatistă s-a fortificat prin cîţiva profesori dintro altă generaţie, ce se simţeau mai bine cu noi decît cu profesorii de aceaşi
vîrstă, este adevărat, însă cu moravuri mult diferite [...]. Imaginaţi-vă,
dragi cititori, trei oameni tineri, din care cel mai în vîrstă are abia
patruzeci de ani iar cel mai tînăr nu are încă treizeci, trei adolescenţi care
niciodată nu s-au adăpat din ştiinţa madrileană36, care n-au practicat
niciodată plagiatul pentru a obţine o diplomă, trei copii aroganţi şi ingraţi
care s-au pus pe scris pentru ca acesta să rămînă şi nu pentru a epata în
faţa avocatului sau băcanului ce poate deveni ministru al instrucţiunii
publice, care nu visează la sediul Camerei Deputaţilor, nici la diurne, care
n-au nevoie nici de clientelă universitară, care vor a munci şi a învăţa să
lucreze de la alţii”37.
Referindu-se la Ateneul Român, N.Iorga este la fel de
intransigent38. Idee bună, dar cu titlu mult prea pretenţios, Ateneul este în
fapt o creaţie menită să satisfacă orgoliile lui V.A.Urechia. Un atare

aşezămînt de “imitaţie spaniolă”, în opinia lui Iorga, ar fi putut deveni “o
excelentă şcoală de adulţi”; numai că o serie de conferenţiari şi subiecte
prost alese au compromis pînă şi această ultimă accepţiune. Ca şi în cazul
instituţiilor anterioare, discreditarea persoanei care o reprezenta cel mai
mult prevalează. Nu reluăm acum aprecierile asupra lui V.A.Urechia care,
în esenţă, rămîn aceleaşi. Putem totuşi invoca interesul lui Iorga faţă de
această instituţie, unde pînă pe la 1898 a ţinut mai multe prelegeri în faţa
unui auditor pe care îl aprecia pozitiv sub aspectul calităţii şi al
interesului. Să se fi schimbat publicul atît de mult în doar un an încît să
nu-l mai atragă? Sau numai faptul că prezenţa sa acolo s-a datorat lui
V.A.Urechia care, la 13 noiembrie 1898, îl considera pe tînărul istoric
drept una “din acele personalităţi care au făcut la Ateneu frumoase şi
înălţătoare conferinţe”39.
Dacă după 1898 ideea de Ateneu a fost compromisă sub
V.A.Urechia - devenit totuşi prezident abia în 1900 -, anterior, sub
oblăduirea lui C.Esarcu, instituţia îşi îndeplinise menirea. Deşi “nu era o
mare inteligenţă”, Esarcu părea “bine intenţionat şi dezinteresat”.
Aprecierile sunt, evident, subiective şi menite a umbri ceva prin acest joc
de oglinzi. Că cel ce îndrăznise a pătrunde pe teritoriul istoricului
profesionist prin cîteva ediţii de documente (Ştefan cel Mare. Documente
descoperite în arhivele Veneţiei, 1874 şi Documente istorice descoperite
în arhivele Italiei, 1878) era în fapt un profitor al muncii secretarului său
de ambasadă la Roma (care ar fi copiat documentele şi le-ar fi pregătit
pentru tipar), pare veridic, cu atît mai mult cu cît Esarcu era medic şi
naturalist. Cît priveşte “dezinteresul”, este suficient a aminti că Esarcu a
fost un cumulard tipic de funcţii şi titluri: profesor la universitate, auditor
al Consiliului de stat, membru în Consiliul general al învăţămîntului,
director al departamentului Cultelor, membru în comitetul de conducere al
Teatrului Naţional, agent diplomatic la Roma şi Atena, membru
corespondent al Academiei Române, senator, ministru de externe; apoi,
preşedinte al Societăţii de zoologie (controlînd absolut revista “Natura”),
fondator al Ateneului, al Societăţii “Amicii instrucţiunii”, al Societăţii
“Filarmonica”, al Societăţii “Amicii de Belle-Arte”, al Intim-Clubului, al
Cercului artistic etc. Dar, atenţiona mai tîrziu N.Iorga, în 1904, “ateneele
de paradă, revistele de imitaţie, ziarele de şantaj se vor duce pe încetul, şi

în locul lor vor răsări în acele centre de viaţă care formează provincia,
aşezăminte de folos adevărat, instituţii de solidaritate naţională”40.
Continuîndu-şi critica instituţiilor culturale şi pornind de la
premisa fundamentală că “România trebuie să aibă biblioteci, biblioteci
organizate, bine administrate, ţinute la curent, la fel cum trebuie să aibă o
bună armată pentru apărarea frontierelor, finanţe solide pentru a-şi plăti
funcţionarii, lucrările publice”41, N.Iorga face un aspru rechizitoriu
factorilor de decizie care au neglijat un domeniu indispensabil propăşirii
noastre intelectuale. O critică adusă manierei de organizare şi gestionare a
bibliotecilor din România o făcuse deja N.Iorga încă din 1895, în Les
bibliothèques de Roumanie42. Acum însă, la 1899, tînărul cărturar se
încumeta chiar să elaboreze, înainte de toate, o propunere coerentă de
dezvoltare a reţelei: a. bibliotecile populare, cu literatură de vulgarizare,
reviste şi ziare, destinate publicului larg; b.bibliotecile universitare, care
să conţină toate mijloacele formării şi exercitării muncii ştiinţifice; c.
biblioteca Academiei, reunind cele mai valoroase şi scumpe lucrări, doar
spre uzul unui corp restrîns de oameni învăţaţi; d. biblioteca de stat,
accesibilă unui public cu o anume instrucţie intelectuală; e. bibliotecile
orăşeneşti şi f. bibliotecile liceale sau gimnaziale43.
Din această perspectivă, tot ce exista la 1899 reprezenta
expediente menite a satisface fie orgolii locale sau personale - ca în cazul
bibliotecii “V.A.Urechia” din Galaţi, “întemeiată prin graţia
circumstanţelor” cu cîte un exemplar din cele trei aflate în depozitul legal
al Academiei44 (cu totul inexact) -, fie necesităţi universitare. În acest
ultim caz, Biblioteca Universităţii din Iaşi se remarca nu atît prin
frumuseţea clădirii, cît prin “criminala” dezorganizare ce domnea sub
directoratul lui I.Caragiani: lipsa inventarelor şi a cazarelor bibliografice,
indiferenţa funcţionarilor - fapt ce favoriza furturile -, insuficienta
pregătire profesională a angajaţilor, dar mai ales absenţa unor cărţi
importante şi fundamentale (printre acestea numărîndu-se şi producţiile lui
Iorga, Bogdan şi Onciul)45. Singura instituţie ce părea a satisface
exigenţele lui Iorga era Biblioteca “Fundaţia Regele Carol I”, opinie nu
lipsită de interes. “Una din marile datorii ale unei biblioteci universitare afirma criticul - este să procure studenţilor, ca şi profesorilor, îndrumări
asupra mişcării şţiinţifice, abonîndu-se la numeroase reviste, variate, bine

alese. Fără acestea vom fi pierduţi în acest colţ al Orientului în care ne-a
aruncat soarta”46.
Lipsurile cu care se confruntase întreaga istoriografie română din
a doua jumătate a sec.XIX erau, în principal, de natură informaţională.
Acest fapt a dat naştere fie unor producţii fără armătură factologică
verificabilă şi suficientă, fie - în efortul recuperării grabnice a izvoarelor unor publicaţii ce reuneau cele mai diverse tipuri de documente istorice
care, în acest caz, sufereau prin absenţa sistematizării, a exigenţei în
lectură şi transcriere, prin preferenţiabilitate subiectivă etc. “Istoricul arăta Iorga - nu trebuie să vorbească singur în deşert asupra măreţiei
trecutului ţării. Trebuie să-l însoţească şi să-l susţină un interes general în
cercetările sale. Este nevoie îndeosebi să existe un mare respect şi
reveraţie pentru monumentele ce sunt relicve ale acestui trecut”47.
În acest context, ocrotirea, recuperarea patrimoniului naţional
arhivistic şi organizarea instituţională a cercetării acestuia nu puteau fi
concepute în afara existenţei şi bunei funcţionări a Arhivelor Statului. Or,
tocmai în fruntea unei atare aşezămînt se afla B.P.Haşdeu, “obosit de
vîrstă şi de imensele lui lucrări”, atotputernic în administrarea domeniului.
Accesibilă doar unor privilegiaţi, “instituţia veghează în mod obscur şi
fără funcţionari”. Soluţia propusă de Iorga pare simplă şi eficace: “Să se
voteze pentru Haşdeu o recompensă naţională, dacă se doreşte, şi să-l
invite, politicos dar energic, să-şi depună demisia”; să fie schimbaţi
arhiviştii improvizaţi, însă totul să se petreacă grabnic, “fără tranziţie”48.
Este ceea ce s-a şi întîmplat, în 1900, fiind schimbat de la conducerea
Arhivelor Statului cu D.Onciul, fără a fi măcar prevenit, iar în urma
raportului prezentat Senatului de către Gr.G.Tocilescu, la începutul lui
aprilie 1900, i se vota “o pensie viageră de 1500 lei lunar”49.
Oprindu-se asupra Muzeelor50, N.Iorga se foloseşte de acelaşi
efect, prin antiteză, punînd faţă în faţă două asemenea instituţii: un muzeu
“occidental” de ştiinţe naturale, condus de Grigore Antipa, bine organizat,
cu achiziţii noi şi care răspunde “cu totul titulaturii sale”; un altul,
“oriental”, cel de antichităţi, a cărui “lumină a fost confiscată pentru sine”
de Gr.G.Tocilescu. Analiza se opreşte mai puţin asupra instituţiei, care ar
trebui să fie “o şcoală”, cît mai ales asupra directorului, “om multiplu” sub
a cărui administraţie muzeul este ca şi inexistent. Reproşurile sunt
multiple, de la dezorganizarea inventarului şi pînă la lipsa unui Buletin,

aşa cum au marile muzee apusene, care să dea seama de activitatea şi
patrimoniul aşezămîntului, inclusiv politica de nepotism promovată aici
(angajaţi incompetenţi iar ca director adjunct fiind tocmai un fiu al
acestuia).
N.Iorga crează astfel o nouă imagine a intelectualului, ca
promotor al spiritului critic, ca apărător împotriva oricărui conformism şi
al paleativelor, ca judecător al timpului său. Sub acest unghi, importanţa
Opiniilor sincere şi a Opiniilor pernicioase rezidă în departajarea a două
accepţiuni asupra intelectualului: prima de natură socială, în care acesta
aparţine unei profesii bine delimitată; a doua, de factură ideologică, în
care intelectualul răspunde unei vocaţii, devenind producător şi purtător al
faptului cultural. Tipologia brută impusă de Iorga permite totodată să
disociem şi ierarhia actului reformator ce-l propune: renovarea instituţiilor
prin schimbarea oamenilor, deci a spiritului; abia apoi s-ar produce şi
transformarea culturală.
Asistăm aşadar la un nou tip de mobilizare, sub forma actului de
largă cuprindere socială şi de solidarizare. Dacă de regulă polemicile
produc oarecare vîlvă şi îndoieli, fără însă a curma cariere, acţiunea
tinerilor universitari s-a dovedit mult mai eficace şi cu impact mult mai
mare asupra colectivităţii instruite. În urma atacurilor lui Iorga în cele
două cărţi menţionate, contra reprezentanţilor “vechii şcoli”, B.P.Haşdeu
s-a hotărît să demisioneze de la Universitate, după ce anterior, în 1898, se
retrăsese din comisia Dicţionarului Academiei, încredinţat apoi
maiorescianului Al.Philippide, iar în 1900 părăseşte Arhivele Statului în
favoarea lui D.Onciul. Deşi grupul “bătrînilor” istorici începea să dea
semne de slăbiciune pe plan instituţional (între timp, în noiembrie 1901,
V.A.Urechia decedase), conflictul se afla departe de a fi închis. Partizanii
sporesc tot mai mult atît într-o tabără cît şi în cealaltă, dezbinarea
acutizîndu-se şi stîrnind reacţii diverse, atingînd sensibilitatea unor
influenţi oameni politici şi chiar a unor congeneri, punîndu-se în acţiune
un întreg arsenal de contestare şi calomnie. Mai mult chiar, vrajba dintre
“triada” critică şi Gr.G.Tocilescu a degenerat în insulte şi provocare la
duel din partea lui N.Iorga51. Pînă şi M.Dragomirescu, care afla de regulă
suficiente delicii în confruntările intelectuale, se arată nedumerit în acest
caz, după cum mărturiseşte lui I.A.Rădulescu-Pogoneanu: “La ce o să

ajungă campania lui Iorga? La nimic. La absolut nimic. Deja a ajuns
ridicol, fără să găsească pe cineva care să-l susţie cu căldură! Atunci?
Pentru ce atîta zgomot degeaba? Ca să vorbească jurnalele! E cam ieftin
şi nu mai are trecere”52. Ori avertismentul lui I.Bogdan: “Trinitatea e
literalmente totală împotriva ta şi a noastră”, prevăzîndu-se neplăceri chiar
şi cu studenţii, îndemnaţi să manifeste contra lui Iorga; “în facultate vom
avea de luptat la începutul anului şi trebuie să zădărnicim intrigile ce se
ţes”53. Alexandru Hodoş ridiculiza Opiniile sincere şi pe autorul lor,
“junele nostru candidat la moşit” cultura română, “june verde-verde”
trecut de pe “banca unei şcoli direct la catedra ei”54.
De altfel, e şi imposibil de surprins aici toată gama de reacţii
publicistice pe seama articolelor lui Iorga din L’Indèpendance Roumaine.
S-au lansat avertismente, s-au făcut ironii, autorul şi cei ce-l susţineau
devenind subiect de calomnii în Drapelul, Secolul, Revista idealistă,
Actualitatea, Apărarea naţională, Adevărul ş.a., mergîndu-se chiar pînă a
i se interzice de a mai ţine comunicări la Academie, a cărui membru
corespondent era din 1897.
De peste tot însă, mai ales în particular, mesajele erau altele:
Al.Beldiman, funcţionar la Ambasada din Berlin, îi exprima lui N.Iorga
sincere felicitări: “Era timp ca să se ridice în sfîrşit un glas autorizat în
contra stării mai mult decît deplorabile a instituţiilor noastre de cultură şi
în contra valului unor personagii, interesate a împiedica prin toate
mijloacele orice propăşire serioasă”55. “Articolele d-tale - îi relata
Şt.Orăşanu - au făcut multă răsculaţie pe aici”; ele au fost atribuite “unui
complot al cărui instigator ocult e Sturdza”56. Sau A.Rubin, care îi
dezvăluia lui Iorga cît de “gustate” erau tabletele sale, “deşi conţin crude
adevăruri, căci în fundul conştiinţei fiecare simte în mod confuz ceea ce
exprimaţi dumneavoastră”57. Încurajări îi veneau şi din partea lui
C.I.Băicoianu, ce socotea criticile lui Iorga drept “binevenite, la timp şi
lovesc de minune. Felicitările mele cele sincere. Ai meritul de a fi
descoperit rana care ne roade de multă vreme, curaj şi mergi înainte.
Viitorimea te va judeca mai drept decît ramoliţii de astăzi”58. Şi pe tonul
acesta s-au pronunţat D.A.Teodoru, N.Petraşcu, Iuliu Tuducescu,
Gh.Alexici, A.Bârsanu, S.Puşcariu, I.Sârbu, I.A.Rădulescu-Pogoneanu,
G.Weigand, K.Lamprecht, Ch.Kohler şi mulţi alţii.

Semnificativ este însă faptul că la începutul secolului XX, grupul
noii direcţii şi-a găsit un limbaj propriu, şi-a atras numeroşi aderenţi, a
început să se constituie într-un factor de putere. Polemicile curg aproape
fără încetare, oferind un spectacol de-a dreptul fascinant. În afară de
B.P.Haşdeu, V.A.Urechia şi Gr.G.Tocilescu sunt discreditaţi numeroşi alţi
istorici sau intelectuali cu preocupări în domeniu. Apariţia Istoriei
Bucureştilor a lui G.I.Ionescu-Gion (1899) - prin anii ‘80 prezumptivul
candidat la mîna Iuliei Haşdeu -, lucrare impozantă prin dimensiuni şi
ţinută tipografică, ce se întemeia pe cercetări arhivistice, reconstituind
trecutul aşa cum reieşea din vechile cronici, documente, monumente
artistice, valorificînd totodată folclorul şi filologia, trezeşte nu numai
admiraţia haşdeienilor, dar şi iritarea şcolii critice. Ioan Bogdan îi neagă
lui Gion orice pregătire istorică, neîntemeiat pe o metodă riguroasă,
ştiinţifică, de interpretare a textelor şi monumentelor arheologice,
neînţelegînd astfel legăturile cauzale dintre evenimente; i se reproşează, de
asemenea, stilul fastuos şi afectat, concluzionînd că avem “icoane izolate
de fapte şi întîmplări, n-am istorie”59. Iar N.Iorga, în L’histoire de la ville
de Bucarest60, găseşte documentaţia lui Gion insuficientă, lipsită de
discernămînt, exprimarea bombastică, ilustraţia luxoasă, fără legătură cu
textul etc. Cînd în 1900 Ionnescu-Gion participă cu Istoria Bucureştilor la
un premiu academic şi este respins brutal de Iorga, D.A.Sturdza şi
I.Bogdan, Haşdeu îl apără în plenul înaltului for, considerînd recompensa
prea “mică” pentru o “lucrare monumentală” ce “face onoare literaturii
române”61. Deşi la cumpăna dintre veacuri, adevărul părea să fie de partea
şcolii critice, timpul a făcut să se acorde dreptate şi omagii lui Gion62, ale
cărui scrieri s-au remarcat prin rafinament artistic şi erudiţie. Chiar
N.Iorga va recunoaşte, e drept, patru decenii mai tîrziu - în Istoria
Bucureştilor (1939) - că aprecierile sale au fost mult prea exagerate în
negativ, la fel cum I.Bogdan însuşi, în critica sa de la 1900, arăta că nu are
nimic cu Ionnescu-Gion, ci cu “şcoala pe care o reprezintă acest autor. Şi
cînd zic şcoală, nu înţeleg aci o direcţie cu anumite principii de investigare
ştiinţifică, cu anumită metodă, cu anumite tendinţe; înţeleg lipsa de orice
metodă şi de orice principii”63.
Au mai intrat apoi sub tirul discreditării: I.Tanoviceanu, istoric al
dreptului, cu contribuţii în genealogie şi editarea de documente, căruia,
mai tîrziu, N.Iorga îi va recunoaşte totuşi meritele64; Pompiliu Eliade,

analist al influenţei franceze asupra spiritului public din România în
sec.XVIII-XIX65, deşi n-avea de-a face cu haşdeienii, ci pur şi simplu era
în disgraţia lui Iorga; A.D.Xenopol, personalitate de marcă a istoriografiei,
asupra căruia am insistat într-un capitol anterior - pentru a reţine pe cei
mai reprezentativi şi des invocaţi. Obiecţiile aduse acestora sunt, pe de o
parte, cultul admiraţiei reciproce care domina între reprezentanţii vechii
direcţii - “om de o dibăcie genială” (Haşdeu), “muncitor neîntrecut”
(Tocilescu), “scormonitorul a milioane de documente” (Tanoviceanu),
“elegantul fără pereche” (Gion) -, la care se adăuga goana după bani şi
situaţii oficiale; pe de altă parte, lipsa de metodă, de spirit critic, falsa
erudiţie, adevărul istoric subordonat sentimentului patriotic etc.
Trebuie remarcat însă că în vreme ce Haşdeu se dovedise cît se
poate de înzestrat pentru ieşirea în arena polemicii, congenerii sau
discipolii săi erau lipsiţi de abilitatea necesară, oferind chiar noi puncte
vulnerabile. Excepţie a făcut poate Lazăr Şăineanu, ceea ce l-a şi
determinat pe I.Bogdan să-l povăţuiască pe N.Iorga, la 10 februarie 1901:
“E bine să te astîmperi, căci critica lui Şăineanu a făcut rea impresie
asupra multor prieteni ai tăi, mai ales asupra celor de la ştiinţe”66; “A dat
duşmanilor tăi - adăuga peste o săptămînă - cea mai puternică armă şi se
vor servi de dînsa la orice ocazie. E singurul articol contra ta, care poate
să-ţi facă rău, căci e scris cu multă perfidie67. Nimic însă nu-l tulbura pe
Iorga, continuînd seria atacurilor defăimătoare în Epoca, texte ce vor
alcătui, în 1903, volumul Cuvinte adevărate68. Atît doar, aceste articole
(îndeosebi Cugetări asupra unui banchet de intelectuali şi Adversarii
schimbării morale) au generat reacţia Gazetei conservatoare (în 1902),
care îl califica pe Iorga, în mai multe rînduri, “ruşinea intelectualismului
român”, “plagiator”, “calomniator al literaturii naţionale” etc, ceea ce a
atras mai multe procese de presă.

b) Războiul manualelor
Unul din cele mai fertile domenii de compromitere intelectuală a
fost însă manualul de istorie. Favorizată îndeosebi de o pîrghie

instituţională - numirea lui I.Bogdan ca reprezentant al ministerului în
comisia pentru examinarea cărţilor didactice de curs secundar -, şcoala
critică şi-a exercitat într-adevăr, cu mare eficacitate, controlul asupra
domeniului, declanşînd în primii ani ai veacului XX un veritabil “război al
manualelor”.
Fenomenul ar trebui analizat în detaliu întrucît, din punct de
vedere istoriografic, cartea şcolară concentrează în ea toate achiziţiile
dobîndite pînă la un moment dat. Ea reflectă deformat, incomplat sau
decalat, însă întotdeauna revelator prin schematismul său, stadiul
cunoştinţelor istorice ale unei epoci, principalele aspecte şi stereotipii ale
societăţii. Interesul era cu atît mai firesc cu cît manualul constituia cel mai
important instrument pedagogic în care se regăseau structurile, metodele şi
condiţiile învătămîntului istoriei, el fiind în acelaşi timp un vehicul ce
răspîndea prescripţiile cuprinse în programe, un anume sistem de valori, o
ideologie, o cultură, reprezentînd astfel principalul mijloc de îndoctrinare
a noilor generaţii cărora li se adresa. Mai mult decît manualele altor
materii, cartea şcolară de istorie a exercitat o anume putere asupra
colectivităţii69. Pe de altă parte, trebuie să constatăm desele confuzii între
istorie şi morală, prin atribuirea profesorului de istorie a unui rol
important în materie de civism, de patriotism. Ca regulă generală, se
constată o exaltare a patriei, însoţită de un cult al personalităţii (marii
domnitori, suveranul, familia regală etc). Capitolul dedicat domniei
regelui Carol I de Gr.G.Tocilescu în manualul de istorie pentru clasa VIII
liceală70 - ce reprezintă 11% din economia întregii ediţii a II-a - constituie
un exemplu în acest sens. Sigur că aspectul nu poate fi disociat de
prestigiul autorului, de artificiile grafice care au evoluat odată cu
progresele tehnicilor de carte, de seducţia imaginilor etc.
Această putere însă a provenit şi din apetitul, afinitatea publicului
românesc faţă de sacralizarea trecutului naţional. Manualul a fost, în afara
manifestărilor aniversative publice, suportul intelectual primar de educaţie
prin focalizarea şi vehicularea idealurilor noastre, ceea ce a determinat ca
uneori haşdeienii, prin “românismul” lor, să enunţe veritabile aberaţii. Iar
“vinovaţii pentru starea de lucruri existentă azi - declara N.Iorga în 1900 sunt, în parte, autorii de cărţi de şcoală, care se bucură de concursul
binevoitor al aprobatorilor de profesie şi pricepuţilor răspînditori de idei
false şi cărţi agramate”71.

Tirul concentric al tinerilor istorici s-a îndreptat spre Manualul
de istoria românilor pentru şcolile secundare de ambe sexe, alcătuit de
Gr.G.Tocilescu, ce cunoscuse mai multe ediţii, vizate fiind cele din 1900
şi 1903. Apreciat ca un “învăţat de cea mai uşoară specie şi un critic a
cărui normă e interesul personal”72, Tocilescu reprezenta “vechea direcţie
în scrierea istoriei” care a stăpînit la noi de pe la 1870 pînă spre 1900 şi
care, “învinsă astăzi”, “face silinţe disperate pentru a arăta că este încă în
stare să ducă lupta pentru triumful zăpăcelii şi neştiinţei”73. De asemenea,
“în expunerea istoriei medievale sau moderne a poporului român d-l
Tocilescu n-a putut produce - de treizeci de ani de cînd se ocupă cu ea nici o singură idee originală, nici o singură interpretare de izvoare care să
fi deschis orizonturi noi în istoriografiei noastre”74.
Polemica a fost generată de Raportul întocmit de I.Bogdan
(mandatat de ceilalţi membri ai comisiei: Anghel Demetriescu, Marin
Dumitrescu şi D.Onciul) pe marginea acestui manual şi care, pentru prima
oară în activitatea unei asemenea comisii, a fost dat publicităţii75, în mod
evident şi datorită faptului că Tocilescu “a avut totdeauna faţă de mine, ca
şi faţă de ceilalţi colegi ai săi, o purtare necorectă”76. Reacţia nu a întîrziat,
Tocilescu tipărind o Întîmpinare, distribuită gratuit şi în mare tiraj, ceea ce
amplifică disputa. Şi cum pe Iorga “să nu-l atingi... la Bogdan” - după
expresia lui I.Găvănescul77 -, campania ia proporţii în termeni greu de
imaginat. Faptul coincide şi cu intrarea în cîmpul polemicii a profesorului
universitar de pedagogie mai sus menţionat, I.Găvănescul, căruia i se
respinsese şi lui un manual de istorie78 şi care la Iaşi editează o revistă
chiar în acest scop, intitulată Cultura română.
În acest ultim caz, semnificativă prin valoarea noţiunilor şi
ideilor este polemica generată de necesitatea evidenţierii relaţiei organice
dintre etnocentrism şi viziunea universalistă asupra istoriei. Deşi ea a
reprezentat axa verticală pe care s-a structurat şi evoluat istoriografia
română, sub raport teoretic numai tentaţia alcătuirii unor bune manuale a
pus în discuţie chestiunea articulării istoriei naţionale la cea universală,
delimitarea deschiderii unghiului de vedere asupra acestei relaţii,
armonizarea raportului dintre obiectiv şi subiectiv atunci cînd se urmăreşte
o atare integrare. Sunt probleme ce s-au ridicat în faţa istoricilor autori de
manuale sau a înalţilor funcţionari din ministerul instrucţiunii la finele

sec.XIX şi începutul celui următor, cu serioase implicaţii metodologice şi
ideologice.
Preocupaţi de destinul societăţii româneşti - plămădită prin
acumulările şi salturile generate atît de evoluţia firească, cît şi de
contactele cu celelalte civilizaţii occidentale - istoricii au fost chemaţi a
contribui, cu instrumentele lor, la integrarea acesteia într-o perspectivă
unică, recunoscut valorizatoare. Era un imperativ îndeobşte acceptat şi
urmărit. Singurul punct de neconcordanţă devenea maniera şi locul ce se
cuvenea istoriei naţionale în cadrul celei universale. Şi nu întîmplător
discuţia teoretică s-a purtat pe marginea structurii manualelor şcolare, întro epocă de aprige confruntări istoriografice şi programatice.
Disputa reţine atenţia prin sintagma lansată, româno-centrism, pe
care Ion Găvănescul o explicitează în prefaţa manualului său: “Suntem
îndemnaţi, prin urmare [...] a muta centrul de gravitate şi punctul de
vedere din apus în răsărit, spre a privi şi studia viaţa omenirii din evul
mediu. Şi nu-i deloc o pornire exclusivistă a pleca, în special, de la istoria
poporului român”79. În fapt, ideea aşa cum rezultă din prefaţă vădeşte o
perspectivă falsă şi nu-i de mirare că I.Bogdan o sancţionează. Numai că
slavistul bucureştean critică întregul material, mărginindu-se doar la
analiza afirmaţiilor din preambul. Chiar dacă prefaţa cuprinde o teorie
vădit româno-centrică, în realitate manualul îşi găseşte un echilibru
benefic: este vorba de elemente de istorie naţională în cadrul istoriei
universale, într-o expunere limpede şi sistematică. Fraze ca acestea:
“Orice popor nu poate să privească evenimentele istorice din alt punct de
vedere decît al intereselor lui”80 sau “e timpul, cred, să ne emancipăm şi
pe această cale culturală şi să privim lumea istorică din punctul nostru de
vedere, din centrul interesului nostru naţional”81, pot fi considerate la fel
de eronate şi păgubitoare ca cele afirmate de I.Bogdan în critica sa:
“Istoria noastră a fost determinată de a vecinilor noştri, cu mult mai culţi
şi mai puternici, cu mult mai vechi în civilizaţie decît noi”82.
Româno-centrismului generic invocat de autorul manualului,
I.Bogdan îi contrapune europo-centrismul, prin Europa înţelegînd doar
Franţa, Germania şi Italia. De altfel, destinaţia cărţii şi epoca în care avea
loc polemica ar putea, într-o anumită măsură, să îndreptăţească pe autor.
La vremea aceea manualele de istorie universală puse la dispoziţia
şcolarilor erau întocmite pînă la identitate uneori cu cele franţuzeşti, în

care istoria românilor era fie ignorată, fie tratată laolaltă cu cea a
Imperiului otoman. Apoi, I.Găvănescul invoca o consideraţie pedagogică:
“E natural să căutăm a lega în spiritul lor [al elevilor] noile fapte de cele
vechi, să le ducem mintea de la cunoscut la necunoscut, de la apropiat la
depărtat, şi să le arătăm lumea istorică plecînd din ţara lor ca centru, după
legile perspectivei în timp şi spaţiu: în plină lumină ţara lor şi ţările
vecine, în penumbră şi în umbră, din ce în ce mai deasă, ţările mai
depărtate sau mai puţin importante”83.
Sub acest aspect, nu putem pune un semn de egalitate între ideile
lui Găvănescul şi realizările excentrice ale lui Teoharie Antonescu,
bunăoară, din Dacia, patria primitivă a popoarelor ariene sau ale lui
N.Densusianu, din Dacia preistorică. Afinităţi româno-centrice se
regăseau întrucîtva şi în raportul lui Th.A.Aguletti către “inspectorul
general al învăţămîntului secundar în chestiunea planului de întocmire a
manualelor de istorie pentru licee şi a punctelor de contact dintre istoria
naţională şi cea universală”84, fără ca acest lucru să fi stîrnit reacţia lui
Ioan Bogdan.
Efortul de autodefinire prin istorie comporta acum, la finele sec.
XIX şi începutul celui următor, nuanţe uneori exagerate dar care îşi aveau
corespondenţe şi în alte spaţii. “Şcolile” etnopsihologice din Franţa şi
Germania furnizau naţiunilor central şi sud-est europene suficiente
instrumente pentru definirea etnocentrismului, iar unii din cei ce o făceau
s-au întrecut deseori pe sine. În fapt, raportul dintre naţional şi universal a
rămas marea dilemă a istoriografiei române, şi nu numai. Cît datorăm
istoriei mondiale şi cît ne datorează ea nouă? Care sunt criteriile şi
unităţile de valorizare? Facem istorie de dragul reconstrucţiei sau cu o
finalitate practică? “Democratizăm” istoria prin implicarea unor zone
geografice nesemnificative sub aspectul trecutului în marea respiraţie
europeană? etc. Sunt întrebări ce au frămîntat pe autorii de manuale şi care
îşi aşteaptă încă o legitimare ce n-a putut fi dată la cumpăna dintre
veacuri. Mult mai echilibrate par a fi aprecierile lui M.Dimitrescu:
“Studiul istoriei române trebuie propus în cadrul istoriei generale,
arătîndu-se înrîuririle pe care le-am primit în decursul veacurilor de la
celelalte neamuri. De altă parte, expunerea istoriei naţionale trebuie
stăpînită de imparţialitatea cea mai scrupuloasă, ferindu-ne de tendinţa
falsă de a vedea porniri patriotice în vremuri cînd ideea patriotică nu era

încă destul de lămurită, în mintea copiilor, căci nu se poate da o educaţie
temeinică tinerimii înfăţişîndu-i faptele istorice sub o lumină falsă. Iubirea
de ţară şi de neam se cuvine să fie cultivată cu mult tact; ea trebuie să
răsară în mod firesc din cunoaşterea suferinţelor şi izbînzilor comune,
precum şi din aspiraţiunile pe care trebuie să le aibă orice popor, care vrea
să însemne ceva în lume. Deci, sinceritatea şi adevărul trebuie să fie nota
dominantă a cursului de istorie naţională”85. Iar pe aceeaşi linie se înscrie
şi Raportul adresat de G.I.Ionnescu-Gion ministrului cultelor şi
instrucţiunii publice, Istoria naţională în istoria universală (Bucureşti,
Imprimeria statului, 1900), fără ca ideile cuprinse în el să fi fost cumva
invocate de I.Bogdan sau N.Iorga, autorul făcînd parte din tabăra adversă.
Fără a intra în amănuntele bibliografice ale acestei înfruntări, ce
avea la bază şi temeiuri ideologice bine determinate86, prin punerea în
discuţie a conceptului de etno-centrism în istoriografie, reţinem doar că
desfăşurarea conflictului de interese dintre noua şi vechea generaţie de
istorici la cumpăna dintre veacuri a făcut ca patimile şi concepţiile diferite
să se manifeste şi în acest domeniu, patimi generate de prestigiu, vanitate,
avantaje materiale etc. Iar strategia descalificării intelectuale a funcţionat
în mod irevocabil.

c) “Noua direcţie” şi pîrghiile de putere intelectuală
La toată această acţiune de descalificare intelectuală un rol
esenţial l-a avut mass-media, o forţă în plină ascensiune la începutul
secolului XX şi care începe să devină un factor de reală putere în
societate. Este tocmai direcţia pe care au ştiut s-o exploateze la maxim şi
reprezentanţii noii şcoli, mobilizînd o parte a presei atît în a lovi puterile
considerat competente la acea dată, cît şi pentru a-şi afirma propria
autonomie vizavi de “bătrîni” şi în cadrul materiei. Din această
perspectivă, triada critică avea deja un “model” de la haşdeieni în ceea ce
însemna mass-media şi puterea intelectuală.
Fără îndoială că debutul veacului XX a marcat şi în spaţiul
românesc o creştere spectaculoasă a rolului publicaţiilor periodice în

modelarea spirituală şi de conduite, în conturarea unei direcţii de grup.
Mai mult chiar, prin circulaţia lor pe arii întinse geografic au favorizat
mediatizarea noii orientări istoriografice. Direct sau indirect, fenomenul
contestaţiei s-a resimţit în mai toate periodicele, care au amplificat sau
minimalizat informaţia în raport cu ataşamentul faţă de un grup sau altul.
Două exemple din afara graniţelor de atunci sunt, credem, revelatoare:
Familia din Oradea şi Luceafărul ce apărea la Budapesta. Între 19001903, atunci cînd se vorbea despre viaţa ştiinţifică din capitala Vechiului
Regat, revista Familia menţionează, uneori pînă la detaliu, informaţii
referitoare îndeosebi la V.A.Urechia, B.P.Haşdeu, Gr.G.Tocilescu şi Iosif
Vulcan, cu reproduceri din opera acestora, în vreme ce pentru Iorga nu
sunt decît şase lapidare semnalări de ediţii documentare, şi acestea în
legătură cu Ardealul. Despre Opinii şi în general despre polemicile “şcolii
noi” - nimic; un singur pamflet al lui V.A.Urechia, Tînăr-bătrîn, bătrîntînăr87. În schimb, Luceafărul (apărut din 1902) nu conteneşte cu elogiile
aduse noii direcţii, avînd mereu cuvinte măgulitoare. “Activitatea cu
adevărat uriaşă a d-lui Iorga - se arăta într-un articol - ne uimeşte şi
umileşte: ne simţim aşa de pitici în faţa vrafurilor de volume ce-i poartă
iscălitura încît, involuntar, ne plecăm fruntea şi genunchii...pierzîndu-ne
într-o cuvioasă rugă de admirare... îngînînd cucernic: o sfînt preot al
muzei Clio... Apostol senin al neamului nostru... fie-ţi osteneala muncii
tale binecuvîntată şi scrisul mîinii tale citit de tot neamul românesc”88.
Sau, referindu-se la Al.Lapedatu, acesta apărea ca “unul dintre cei mai
distinşi şi harnici elevi ai şcolii istorice încetăţenite în ştiinţa românească
din partea domnilor I.Bogdan, D.Onciul şi N.Iorga, care se deosebeşte de
toate celelalte, pe lîngă alte multe calităţi indispensabile grupărilor cu
adevărat ştiinţifice, prin programul său nou: dragoste de adevăr şi
neam”89.
Asemeni lui Iorga, o critică mult mai cuminte asupra unor
moravuri intelectuale ale românilor din Ungaria a făcut Sextil Puşcariu tot
în Luceafărul, sub titlul de Scrisori, afirmînd printre altele: “Filologie
românească nu se poate învăţa nici la Pesta, nici la Cluj. De aceea, ideea
genialului nostru Iorga, de a trimite pe toţi aceia care vor deveni dascăli de
limba română la Bucureşti, e cea dintîi care ar trebui urmată. La Bucureşti
vor putea asculta la dl.Densusianu cursuri de filologie românească şi
romanică, care stau la înălţimea cursurilor de la orice universitate

apuseană, de la dl.Maiorescu vor învăţa cum să îmbrace idei în haina
vorbirii, de la dnii Bogdan, Iorga şi Onciul vor învăţa istoria românilor şi,
prin urmare, vor pătrunde în tainele trecutului şi firii acestui popor”90. Era
deci firesc ca atunci cînd U.T.Mihai va ataca pe S.Puşcariu în aceeaşi
revistă (Un curent neîntemeiat în literatura românească91), N.Iorga să-i ia
apărarea filologului în “Sămănătorul” (nr.31).
Presa a asigurat deci pătrunderea problemei în dezbaterea
publică. De aceea, s-ar impune o analiză a publicaţiilor pro şi contra,
inclusiv a intermediarilor intelectuali (redactor şefi, secretari de redacţie
etc). Nu stă în intenţia noastră acest lucru, acum, însă a nu se face o atare
anchetă ar însemna să omitem cu bună ştiinţă importanţa jurnaliştilor
profesionişti. Nicolae Petraşcu, de exemplu, director la Literatură şi artă
română - ca şi alţi gazetari de altfel - ţinea să-l asigure pe Iorga încă de
prin 1897 că el şi revista “sunt cu d-ta şi cu ai d-tale”, iar în virtutea
acestui lucru a dat “chiar oarecari probe de solidaritate”92. Prin aceste
periodice se stabileau de regulă legături profitabile, ele constituind un
debuşeu în cazul obstrucţionării unui autor: Cînd Academia a refuzat lui
Iorga tipărirea Istoriei literaturii române în sec.XVIII, acelaşi N.Petraşcu
se oferea în 1901 să publice lucrarea.
Se mai impune totodată semnalarea unui fapt: N.Iorga a ştiut să
spargă frontiera dintre articolul de ziar şi carte, aceasta din urmă fiind
destinată îndeosebi unei categorii selecte de cărturari şi beneficiind de
posibilităţi mai eficace de desfacere şi păstrare; pe cînd ziarul trăieşte o zi,
cel mult o săptămînă. Nu întîmplător N.Iorga şi-a redactat şi publicat
Opiniile într-o limbă de mare circulaţie la acea vreme, franceza, cu un preţ
de numai 2 franci. A fost aşadar o acţiune bine concepută de discreditare
în ţară şi străinătate, ce viza medii cît mai diverse. Din Viena, I.Sârbu îi
scria lui Iorga la 15 decembrie 1899: “Aici, deşi preocupaţi pentru cei
criticaţi, după ce m-au auzit vorbind pe mine de Viaţa intelectuală, a
început să se ducă lumea după cartea d-voastră, toată lumea care ştie
franţuzeşte. Şi am împrumutat-o (acum e la deputatul bucovinean
dr.Popovici), merge din mînă. O franceză, o babă unde locuiesc, a citit
opiniile imediat după mine şi le-a citit de 2 ori. E nebună de uimită”93.
Pentru a înţelege angajamentul publicului intelectual de o parte
sau de alta a baricadei este nevoie să ţinem seama, deopotrivă, şi de
legăturile familiale, de complicităţile spirituale şi de serviciile practice

întreţinute între protagonişti. Lui D.A.Teodoru bunăoară - aflat la Paris
pentru studii şi care publica în colaborare cu A.D.Xenopol dări de seamă
asupra istoriografiei române în Revue historique - i se promitea de către
D.Onciul, în schimbul serviciilor propagandistice, un post la Centrul
bibliografic ce urma să se creieze special pentru el. Ar fi fost răsplata
pentru cel ce anunţase în spaţiul francez apariţia şi definirea la Bucureşti a
unei noi şcoli istorice, iar în ancheta lui Take Ionescu asupra “valorii reale
a lucrărilor lui Iorga” nu avusese decît opinii favorabile94, deşi în
particular îi mărturisea lui Iorga la 19 ianuarie 1901: “Jumătate calcul,
jumătate simţămîntul propriilor mele puteri şi autorităţi, nu voiam să iau
parte făţişă la luptă; însemnez prea puţin pentru ca aderarea sau tovărăşia
mea să aducă ceva mai mult decît niţel zgomot şi cu asta mi-aş îngreuna
fără folos pentru mine şi pentru cauza drumului meu. Că am pentru tine
special o sinceră simpatie şi adîncă admiraţie, sper să ţi-o dovedesc
curînd”95. Sau alăturarea lui Ovid Densusianu reprezentanţilor şcolii
critice în urma opoziţiei lui B.P.Haşdeu de numire a tînărului filolog la
Universitatea din Bucureşti. Doar prin intervenţia lui I.Bogdan şi Titu
Maiorescu a reuşit Densusianu să fie recomandat ca agregat (iunie 1900),
iar mai apoi ca titular (1901). Faptul a determinat implicarea sa în
denigrarea taberei adverse, publicînd Pagini din cultura noastră
universitară (1900) şi Cum se falsifică la noi titlurile ştiinţifice96, pentru
ca mai tîrziu, în “Revista română politică şi literară”, aflată sub controlul
lui I.Bogdan, P.P.Negulescu, S.Mehedinţi ş.a., să critice unele practici
neprincipiale ale conducerii “Ligii Culturale” în articolul Români buni şi
români răi (I, 1902, nr.3-6).
Aşa cum s-a menţionat deja, discreditarea intelectuală s-a derulat
în paralel cu efortul de preluare a pîrghiilor de putere instituţionlă. Iar în
strategia şcolii critice cele mai importante au fost catedrele universitare.
Pe de o parte era modalitatea practică de a-şi servi o clientelă devotată, de
regulă discipoli formaţi în cultul “noilor” reprezentanţi ai istoriografiei, pe
de alta, unica posibilitate de a pune în acţiune un program complex de
renovare a domeniului. Sugestiile oferite de Gustav Weigand lui N.Iorga
la 12 decembrie 1899 au constituit, poate, motive de reflexie pentru
viitoarele iniţiative: “Vă admir curajul cu care vorbiţi în mod deschis şi
fără reţinere despre relaţia care de fapt ar trebui să umple de durere inima
unui patriot. Aţi fost desigur insultat destul pentru aceasta şi v-aţi făcut

mulţi duşmani, dar trebuie să aveţi înalta conştiină că aveţi adevăraţi
prieteni ai patriei care vă stau alături gata să aducă sacrificii şi care nu sunt
corupţi de egoism şi invidie. Nu cred, fireşte, că prin publicaţiile d-voastră
din ziare se va realiza ceva cu adevărat util. România poate fi ajutată prin
atragerea noii generaţii capabile, tineretului trebuie închinate toată puterea
şi străduinţa, mai cu seamă celui universitar în a cărui mîini va sta
conducerea statului. De aceea, noi profesorii universitari, înainte de toate
trebuie să le servim drept exemplu prin îndeplinirea conştiincioasă a
datoriei, să ducem o viaţă simplă şi să-i atragem la o muncă obiectivă şi
curată. Cred că dacă în cercurile d-voastră aţi face propagandă pentru
aceasta, aţi realiza mai mult decît prin articolul de ziar”97.
În virtutea acestei politici de cadre, în care nu au lipsit
aranjmentele de culise, trebuie apreciate cele mai multe din numirile
universitare de după 1900. Al.Tzigara-Samurcaş, C.Litzica,
Ov.Densusianu, D.N.Burileanu, D.Evolceanu, C.Giurescu ş.a. - dintre
congeneri -, apoi întreaga pleiadă de discipoli şi admiratori ce au împînzit
şi ilustrat universităţile din Bucureşti, Iaşi, Cluj şi Cernăuţi în perioada
interbelică: V.Pârvan, V.Bogrea, N.Bănescu, Al.Lapedatu, S.Puşcariu,
C.Marinescu, I.Ursu, Ilie Minea, Gh.Bogdan-Duică, I.Lupaş, S.Dragomir,
I.Nistor, R.Cândea ş.a. - sunt exemplificări ce definesc o strategie a
numirilor universitare. Mai mult chiar, I.Bogdan a fost cel mai longeviv
decan al vreunei facultăţi din ţară, ocupînd această funcţie din 1898 pînă
la moartea sa, în 1919, cu o scurtă întrerupere ca prorector şi rector
(1912).
Mai anevoios a fost cu Academia, ce reunea - după expresia lui
N.Iorga - “o caracudă de istorici, istorici literari, filologi, profesori de
ştiinţe şi amatori în materie de ştiinţă”98 şi care “rezuma astfel, prin
personalitatea membrilor ei, starea culturală a poporului nostru”99.
Acţiunea defăimătoare a reprezentanilor şcolii critice a creat acestora
situaţii greu de prevăzut la 1899. Dominată multă vreme de “vechiul
spirit”, aproape orice iniţiativă intelectuală, orice încercare de a pătrunde
onest în înaltul for ştiinţific s-a lovit mereu de obstrucţia bătrînilor. Doar
dispariţia fizică a acestora şi politica lui D.A.Sturdza, Titu Maiorescu şi
I.Kalinderu au putut să dea cîştig de cauză “noii” direcţii. Ales la 9 mai
1897 ca membru corespondent, N.Iorga a trebuit să suporte două
respingeri de promovare cu drepturi depline (în 1898 şi 1899), fapt ce nu

se va produce decît în 1910, dar şi atunci la a treia votare, după ce fuseseră
aleşi în acest interval N.Popea şi C.Erbiceanu (1899), I.Bogdan (1903),
D.Onciul (1905), M.Suţu şi V.Mangra (1909). Avatarurile nu au rămas
fără urmări. Prezentîndu-şi discursul de recepţie, Două concepţii istorice,
N.Iorga încălca vechile cutume, de a vorbi despre predecesorul său (în
mod fatal şi cel mai aprig adversar, Gr.G.Tocilescu), făcînd o ultimă
evaluare şi analiză a raporturilor dintre “vechea” şi “noua” istoriografie.
Prin acapararea acestei ultime şi cea mai reprezentativă instituţie
culturală, generaţia “tinerilor” istorici - care biologic încetaseră de-a mai fi
tineri - s-a găsit tocmai în postura pe care, cîndva, au repudiat-o şi
contestat-o vehement. Vor deveni membri ai comisiilor de premiere şi de
editare a lucrărilor valoroase, şi-au creat instituţii de reprezentare, vor
aduce ca academicieni pe toţi aceia care le serveau interesele, vor patrona
festivităţi, vor reprezenta ştiinţa românească la congresele internaţionale
etc. Dacă la toate acestea adăugăm controlul deţinut de noua şcoală în alte
instituţii (Muzeul Naţional de Antichităţi, Fundaţiile Regale, Comitetul
Naţional al istoricilor români, Arhivele Statului, Institutul de studii sud-est
europene, Comisia monumentelor istorice, Şcolile române din Paris şi
Roma etc), vom avea, credem, o imagine cît se poate de sugestivă a ceea
ce a însemnat conflictul dintre generaţii în istoriografia română la finele
sec.XIX şi începutul sec.XX.
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“ŞCOALA NOUĂ” - IMPLICAŢII ISTORIOGRAFICE

Ultimul deceniu al secolului XIX a înregistrat aşadar apariţia în
cîmpul istoriografic a unei noi direcţii sau, după cum ţinea s-o definească
N.Iorga în discursul său de recepţie la Academie, a unei “epoci noi de
metodă şi cugetare, de construcţie şi de formă istorică”1. Deşi acţiunea
triadei critice s-a manifestat sub forma unei maxime coeziuni şi în virtutea
unor strategii care să ofere legitimitate şi certitudine ascensiunii,
instrumentarul programatic care să motiveze ideea de şcoală, acţiunea
propriu-zisă de renovare a materiei etc, au solicitat timp şi s-au conturat
mai ales după ce “lupta” cu vechea direcţie era încheiată. Asta nu
înseamnă că individual, pînă atunci, fiecare din protagonişti nu a pus în
circulaţie propriul său bagaj conceptual, dîndu-se astfel contur “regulilor”
şi direcţiilor ce pot defini şcoala critică.
Aşa cum a rezultat din capitolul anterior, istoriografia noii
direcţii, ca expresie a mentalităţii şi vieţii culturale a unui grup de la care
emana şi căreia îi era destinată, s-a opus romantismului prin metodă,
disciplină intelectuală şi profesionalism. Sursa primară a oricărei
reconstrucţii a fost, în concepţia “triadei”, documentul. Şi cum epoca era
dominată de ideea scrupulozităţii, vestigiile trecutului trebuiau supuse
unei meticuloase analize de fond, pentru a se evita erorile istoriografiei
romantice. De aceea, răspunzînd oponenţilor săi, în 1904, N.Iorga era
convins că “părerile noastre vor rămîne [...]. Le-am cules din multe
izvoare autentice, criticate după cuviinţă. Viitorul le va întregi, dar nu le
va dărîma. Se surpă castelele de cărţi ale ipotezelor, iar nu construcţiile
metodice”2. Aşadar, istorie şi critică istorică (tot după expresia lui Iorga3),
doar pe baza mărturiilor atent verificate şi interpretate - a fost unul din
imperativele majore ale noii direcţii.
Iată de ce o constantă a preocupărilor şcolii critice a fost
întocmirea istoriei naţionale pe temeiuri documentare - e drept, într-un
sens mai restrîns decît la haşdeieni -, “triada” ca şi discipolii consacrînduşi o mare parte din efortul lor editării surselor. Cu toţii au manifestat o
pasiune bolnăvicioasă în a colinda zeci de biblioteci şi arhive din ţară şi
străinătate, culegînd şi publicînd o cantitate imensă de documente, texte

literare, inscripţii, corespondenţă etc, destinate a contribui la o mai amplă
şi mai profundă cunoaştere a trecutului. Nicolae Iorga a tipărit trei volume
de Acte şi fragmente cu privire la istoria românilor (Bucureşti, 18951897), 31 de tomuri sub titlul Studii şi documente cu privire la istoria
românilor (Bucureşti şi Vălenii de Munte, 1901-1916), opt volume
publicate în colecţia de surse străine Hurmuzachi, la care se adaugă
nenumărate alte izvoare, risipite prin reviste. Una din principalele
preocupări şi realizări ale lui Ioan Bogdan a fost publicarea mărturiilor
istorice: cronici şi documente. Dacă pînă la el vechea istoriografie
moldovenească începea cu Grigore Ureche, I.Bogdan a descoperit şi
publicat surse slave mult mai vechi. Este vorba de cronicile din secolele
XV şi XVI pe care, în parte, le numim şi astăzi aşa cum a făcut-o atunci
I.Bogdan: Letopiseţul de la Bistriţa şi Letopiseţul de la Putna, Letopiseţele
lui Macarie, Eftimie şi Azarie. Totodată, el a tipărit o serie de documente
slave, din care merită a fi menţionate: Cinci documente istorice din
Biblioteca imperială din Viena (1889); Documente şi regeste privitoare la
relaţiile Ţării Româneşti cu Braşovul şi Ungaria (1902, refăcută apoi în
1905); două volume de documente provenite din cancelaria lui Stefan cel
Mare, documentele poloneze privitoare la istoria noastră, publicate în
colecţia Hurmuzachi etc.
Pe lîngă meritul de a fi ştiut şi de a se fi străduit să descopere
texte şi documente de o valoare incontestabilă pentru istoriografia română,
I.Bogdan şi-a cîştigat o reputaţie internaţională ca editor, comentator şi
traducător al acestor izvoare, însoţite uneori de frumoase albume
paleografice. Nu întîmplător, ediţiile sale au fost întîmpinate cu mari
elogii de către specialiştii din ţară şi străinătate, precum N.Iorga,
C.Jirecek, V.Jagic, L.Miletic, A.I.Iaţimirski ş.a., ultimul afirmînd că slavii
n-au reuşit pînă la vremea aceea să facă ceva asemănător cu documentele
sud-slave şi ruseşti4. Ioan Bogdan a jucat un rol important în crearea, în
1909, a Comisiei istorice române, fiind primul preşedinte al acestui
organism ştiinţific care, stimulînd realizarea unor admirabile ediţii de
surse, a contribuit în mod deosebit la dezvoltarea disciplinei.
Dimitrie Onciul, preocupat mai puţin de editarea textelor şi
documentelor inedite, a evidenţiat însă, în mod strălucit, importanţa
tradiţiei ca sursă istorică, supunînd unei analize exemplare tot ceea ce
provenea din această sferă. A adus astfel contribuţii substanţiale la

explicarea romanităţii orientale în epoca migraţiilor, la problema formării
poporului român şi a statelor feudale, la raporturile cu vecinii etc.
Promotor al criticii în istoriografie, D.Onciul a impus discipolilor săi o
metodă de cercetare deosebit de fecundă şi care a contribuit decisiv la
conturarea şi afirmarea noii şcoli. Alexandru Lapedatu, student al acestuia
prin anii 1899-1900 şi cu o rodnică activitate în domeniu, afirma ceva mai
tîrziu în Amintirile sale că “cel mai sistematic organizat şi serios condus ca
metodă şi disciplină ştiinţifică a fost seminarul lui D.Onciul în care m-am
familiarizat cu analiza şi critica izvoarelor, însuşindu-mi riguroasa sa
metodă de cercetare istorică în care s-au format aproape toţi istoricii
români ce s-au impus în cele două dintîi decenii ale secolului în curs”5.
Unul din discipolii lui D.Onciul şi care şi-a desăvîrşit studiile la
Viena cu Jirecek, Constantin Giurescu, a fost poate cel mai complet
reprezentant al noii direcţii ce s-a prefigurat la începutul veacului XX.
Activitatea lui istoriografică a inclus, pe lîngă lucrări de istorie politică şi
instituţională, publicarea de surse, documente, cronici şi critica textelor.
Captivat de analiza detaliului, C.Giurescu a proiectat o nouă imagine
asupra paternităţii diverselor cronici româneşti, stabilind textul de bază,
interpolările ulterioare, genealogia manuscriselor etc6.
Asemeni lui C.Giurescu, un alt discipol al “triadei” critice şi care
poate fi apreciat ca fondator al şcolii române moderne de arheologie a fost
Vasile Pârvan. Este meritul său de a fi impus mărturiile arheologice şi
numismatice la explicarea epocilor mai vechi, la desluşirea civilizaţiei
geto-dacilor şi, apoi, a celei daco-romane, a vieţii coloniilor greceşti din
Dobrogea etc, oferind în 1926 acea sinteză, Getica. O protoistorie a
Daciei. În paralel cu o activitate ştiinţifică de excepţie, V.Pârvan a
manifestat o veritabilă vocaţie de organizator: din 1910 a fost directorul
Muzeului Naţional de Antichităţi; a întemeiat, alături de N.Iorga şi
G.Murgici, Institutul de studii sud-est europene (1914); a condus Scoala
română din Roma; a contribuit la reorganizarea Universităţii din Cluj
(după 1918); a iniţiat apariţia unor periodice precum Ephemeris
dacoromana (1923), Diplomatarium şi Dacia7.
Sunt aceştia doar cîteva din vîrfurile ce au ilustrat “noua” şcoală
istoriografică de la finele sec.XIX şi începutul sec.XX, dar în preajma şi
sub imboldul cărora s-a format o întreagă cohortă de specialişti ce vor
contribui la prestigiul disciplinei în perioada interbelică şi a căror

preocupare principală a fost reconstrucţia pe temeiul izvoarelor, supuse
însă unor exigente metode de critică şi interpretare.
Efortul documentaristic impus de şcoala critică a avut rostul său,
nu numai pentru că reprezentanţii ei aveau o structură “pozitivistă”, ci
pentru că porneau de la convingerea că doar astfel se pot aduce servicii
reale cunoaşterii trecutului naţional. O afirma Ioan Bogdan încă din 1905,
în discursul de recepţie la Academie, Istoriografia română şi problemele
ei actuale: “Obiectivitatea absolută în istorie e un ideal de care tindem a
ne apropia necontenit, pe care nu-l vom atinge însă niciodată pe deplin,
căci din lanţul întîmplărilor istorice vor lipsi totdeauna unele verigi, pe
care nici mintea cea mai prudentă nu le va putea reconstitui exact. Această
convingere mă face să consider deocamdată că problema mai actuală a
istoriografiei noastre este editarea diferitelor feluri de izvoare decît
expunerea istorică”8.
Tot acest efort de dezvoltare a bazei documentare a fost însoţit de
asimilarea metodelor riguroase de investigaţie, precum şi de apariţia unor
noi domenii ce au lărgit cîmpul cunoaşterii istorice. Preocupările de istorie
naţională au fost indisolubil legate de cea universală, s-a cultivat critica
textelor, teoria şi filosofia istoriei, arheologia clasică s-a impus ca o
disciplină ştiinţifică etc.
Noua perspectivă deschisă de reprezentanţii şcolii critice în
studiul istoriei naţionale, prin implicarea masivă a surselor inedite, a fost
considerabil lărgită printr-o temeinică cunoaştere a istoriei universale,
ceea ce a facilitat înţelegerea mai amplă a propriului trecut. “A trata istoria
naţională - afirma D.Onciul - ca ceva izolat, suspendat în aer, fără nici o
legătură cu dezvoltarea generală a celorlalte popoare cu care a fost în
atingere, aceasta nu e istorie. Istoria naţională, ca parte din dezvoltarea
generală, trebuie arătată totdeauna în legătură cu această dezvoltare
generală; căci nu atît povestirile de fapte săvîrşite de un popor, cît mai ales
cunoaşterea dezvoltării lui în mijlocul dezvoltării generale şi în mediul în
care a fost pus de soartă e problema istoriei naţionale”9. Cît priveşte
această raportare permanentă la condiţionările externe, largul orizont pe
care l-au asimilat reprezentanţii noii direcţii, au permis asociaţii şi
paralelisme, enunţarea unor idei originale, susceptibile de a deschide
perspective inexistente pînă atunci.

Sub acest unghi, N.Iorga a fost, fără îndoială, cel mai complet
istoric. În afara unor ample monografii de istorie agrară, economică,
militară, şcolară, literară şi de artă, el a produs sinteze cu totul şi cu totul
remarcabile, în care viziunea universalistă, tratarea fenomenelor vieţii
individuale şi colective au fost constante ale unei gîndiri deosebit de
fecunde. În fapt, aşa cum va mărturisi Iorga în 1937, cu ocazia deschiderii
Institutului pentru studiul istoriei universale, era o “concepţie de unitate
absolută a vieţii omeneşti, în orice margine de spaţiu şi de timp”, o
proiecţie nouă pe care savantul român a înscris-o în vocabularul vremii
sub numele de istoriologie, net diferită de metaistorie, cum o teoretizase
bunăoară Lamprecht10.
Publicarea la Gotha, în 1905, a acelei Geschichte des
rumänischen Volkes im Rahmen seiner Staatsbildungen, reprezentase deja
un pas înainte, semnificativ, faţă de predecesorii săi. Pe aceeaşi direcţie,
va continua imediat după prima conflagraţie mondială prin editarea unei
Histoire des roumains et de leur civilisation (cu versiuni în engleză,
italiană, germană şi română), pentru ca la capătul mai multor ani de
investigaţii metodice să întocmească, între 1935-1936, o sinteză generală
privind aportul românilor la evoluţia istoriei universale, La place des
roumains dans l’histoire universelle, urmată de o impresionantă Istorie a
românilor şi a romanităţii orientale, în 10 volume (1936-1939), ce avea
să încheie seria lucrărilor de anvergură.
În mod deosebit şi cu motivaţii profunde, N.Iorga a fost
preocupat mai ales de istoria sud-est europeană, elaborînd mai multe studii
şi sinteze unanim apreciate. De altfel, el se înscria pe linia trasată încă din
1891 de I.Bogdan care, combătînd exagerările şcolii latiniste, evidenţia
puternica influenţă (economică, politică şi culturală) exercitată asupra
noastră de toţi vecinii. Şi cum aceştia, în afară de maghiari, erau cu toţii
slavi, Bogdan sublinia necesitatea cunoaşterii atît a limbilor respective, cît
şi a istoriei lor, afirmînd că “fără utilizarea lor este imposibilă orice istorie
românească, care ar avea pretenţia de a fi completă”11. În acest context, se
poate vorbi de o complementaritate fericită între cei doi istorici. Sintezele
lui Iorga, The Byzantine Empire (1907), Histoire de la vie byzantine (3
volume, 1934), Byzance après Byzance (1935), Etudes byzantines (2
volume, 1939-1940), Formes byzantines et réalités balkaniques (1922),
Le caractère commun des institutions du sud-est de l’Europe (1929), La

création religieuse du sud-est européen (1929) ş.a., care relevau
specificităţile evoluţiei istorice a fiecărei ţări din spaţiul sud-est european,
ca şi elementele comune, erau parcă întregite de studiile bizantine şi sudslave ale lui I.Bogdan. În afara Cronicii bulgare din 1296-1413,
necunoscută pînă la 1891 şi publicată de Bogdan sub titlul Ein Beitrag zur
bulgarischen und serbischen Geschichtschreibung12, o suită de studii
asupra vechii organizări socio-politice româneşti, valorificau din plin
istoria popoarelor slave vecine şi pe cea bizantină. Se evidenţia astfel
faptul că vechile noastre instituţii au avut un caracter autohton, evoluînd
pe o linie specifică, diferită de cea a ţărilor slave. Dacă la acestea adăugăm
unele contribuţii ale lui George Murnu, discipol al lui I.Bogdan şi Karl
Krumbacher, în ce priveşte Istoria românilor din Pind, Valahia Mare
(1913), sau ale lui C.Litzica, avem imaginea unei direcţii ce se prefigura
deosebit de fecundă la începutul veacului XX şi care va fi din plin
fructificată în perioada interbelică de N.Bănescu, G.I.Brătianu, D.Russo
ş.a.
Aşadar, la Iorga ca şi la Bogdan, sud-estul european nu a fost
conceput decît ca un ansamblu istoric, e drept, diferit de apusul
continentului. Iar argumente suficiente au fost oferite de N.Iorga în cîteva
lucrări de referinţă: Relations entre l’Orient et l’Occident au Moyen Age
(1923), L’interpénétration de l’Orient et de l’Occident au Moyen Age
(1928), Idées et formes littéraires françaises dans le sud-est de l’Europe
(1924).
Nu întîmplător, în 1914, N.Iorga, V.Pârvan şi G.Murgoci au pus
bazele Institutului pentru studiul Europei sud-orientale, preconizat de
Iorga încă din 1911, cu ocazia discursului de recepţie la Academie, cînd
afirma că un atare stabiliment, “bine organizat şi condus cum trebuie, ar
putea fi în ordinea ştiinţifică întîia afirmare a drepturilor noastre”13.
Vechile expresii de instituţionalizare a istoriei sub forma unor “societăţi”
nu mai corespundeau noilor cerinţe. Fie că erau prea mult legate de o
personalitate a cărei dispariţie a dus la încetarea activităţii, fie că
mijloacele materiale erau nesigure şi, oricum, insuficiente pentru
susţinerea unor programe ample şi eficiente, fie că alunecau spre o
disipare a activităţii, iar unele aveau un pronunţat caracter regional - iată
doar cîteva elemente ce vor face ca după 1910 să se impună în
istoriografia noastră forţe care să reclame un cadru instituţional adecvat,

menit să stimuleze şi să disciplineze cercetarea în perspectiva marilor
sinteze. Apoi, progresele evidente realizate pînă atunci în domeniu,
impulsurile novatoare venite din partea şcolii critice, nevoia de racordare
la noile iniţiative şi curente de cercetare europene, spiritul asociativ ce se
manifesta tot mai pregnant, necesitatea muncii de echipă - a cărei model
american (team work) de la finele secolului XIX îşi arăta roadele -,
practica investigaţiilor hermeneutice şi tehnicile erudite, impun diverse
formule de organizare a muncii istoricului, de cooperare interdisciplinară
şi instituţională. Totul era regîndit la noile dimensiuni şi aspiraţii, cu o
eficienţă cît mai practică şi imediată, iar exemplele progreselor realizate în
alte discipline, obsesia alinierii - măcar din acest punct de vedere - la
marea cultură europeană, nu puteau fi neglijate.
Mai explicit, intenţiile iniţiatorului au fost formulate în 1912, şi
nu credem lipsit de interes a le reproduce: “Nu e vorba de studii strict
balcanice - afirma N.Iorga -, nici de cunoaşterea specială a popoarelor
slave de peste Dunăre. [...] Prin comuna origine tracică, prin aceeaşi viaţă
politică sub romani şi bizantini, apoi sub turci, prin înrîuriri de la aceiaşi
vecini şi prin necontenita străbatere reciprocă, naţiunile dintre Carpaţi şi
arhipelag, dintre Marea Adriatică şi Marea Neagră, au atîtea părţi
comune, care de atîtea ori sunt tocmai cele esenţiale. Ele se pot studia
împreună pe baza acestor elemente. De aici va rezulta mai deplina
înţelegere a rostului fiecărei naţiuni în parte. Iniţiativa avem datoria s-o
luăm noi, românii. Ea ni se şi cuvine. Moştenitorii cei mai îndrituiţi ai
tracilor, reprezentanţii şi prin limbă ai latinităţii, păstrătorii, în
desfăşurarea istoriei noastre şi pînă în conştiinţa poporului, ai ordinii
romane, adăpostitorii harnici ai civilizaţiei bizantine izgonite de aiurea,
ocrotitorii întregii dezvoltări de civilizaţie din Orient şi ctitorii bisericii
răsăritene sunt chemaţi a-şi afirma şi astfel primatul istoric şi cultural”14.
Semnificativ prin deschiderile propuse, Institutul pentru studiul
Europei sud-estice a dobîndit de-a lungul vremii un meritat prestigiu
internaţional, avînd totodată un Buletin care se va intitula din 1924 Revue
historique du sud-est européen. “Darea de seamă” întocmită în 1926 de
N.A.Constantinescu15 reflecta în bună măsură activitatea unei instituţii
care avea să-şi lărgească mult cîmpul cercetării faţă de proiectele iniţiale16.
Şi nu fără legătură cu aceste preocupări se plasează şi eforturile lui
N.Iorga de a organiza primul congres internaţional de bizantinologie la

Bucureşti, în 1924, cu participarea a 42 de savanţi străini şi 22 din ţară, şi
care va inaugura o suită de evenimente importante pentru lumea istoricilor
de pretutindeni17.
De altfel, amplele raporturi cultivate de Iorga cu istoricii din alte
spaţii au dus la permanenta sa angajare în problemele istoriografiei
universale. Începînd cu al IV-lea Congres internaţional de ştiinţe istorice
de la Londra (1913), unde a prezentat două comunicări - Les bases
nécessaires à une histoire du moyen âge şi La survivance byzantine dans
les pays roumains -, N.Iorga s-a plasat printre marile personalităţi
europene ale domeniului şi susţinător asiduu al acestor tipuri de reuniuni.
În 1936 a organizat la Bucureşti lucrările Comitetului internaţional de
ştiinţe istorice, iar la al VIII-lea Congres, ţinut la Zürich în 1938, a fost
ales vice-preşedinte al Comitetului. Sunt acestea doar cîteva repere menite
să configureze anvergura implicării istoricilor din noua şcoală în mişcarea
istoriografică română şi europeană.
În fapt, ei au definit două direcţii complementare de anchetă
istoriografică18: pe de o parte au impus analizele monografice, pe baza
unor investigaţii meticuloase şi în amănunt, mai puţin spectaculoase, dar
care au rodit în special prin discipolii “triadei”; pe de alta, marile
construcţii, ce au însumat o mare forţă de creaţie şi un larg orizont,
deschizînd noi direcţii de cercetare a proceselor istorice, cu sugestii ce se
cer şi astăzi adîncite. Dacă în cea de-a doua ipostază s-a afirmat mai ales
N.Iorga, asupra căruia am insistat mai mult şi pe care V.Bogrea îl numea
“generalisimul incontestabil” care “asigură poporului nostru supremaţia
culturală” (în Neamul românesc, 1923, nr.118), în cea dintîi şi-au dat
măsura valorii lor I.Bogdan, D.Onciul, C.Giurescu, V.Pârvan ş.a. Ei sunt
aceia care au impus acribia metodei în analiza critică a marilor probleme
de istorie naţională sau de istoria relaţiilor internaţionale, în publicarea
surselor (narative ori diplomatice), în studiul instituţiilor sau, în cazul lui
V.Pârvan, utilizarea arheologiei ca mărturie documentară.
Eficacitatea şi durabilitatea acestei noi direcţii se explică prin
faptul că toţi exponenţii ei au acţionat prin intermediul catedrelor
universitare, remarcîndu-se în primul rînd ca mari profesori. Rolul lui
D.Onciul, bunăoară, în impunerea şi perpetuarea şcolii critice a fost mereu
evocat. Seminarul organizat de el, pe care N.Iorga îl considera “cel mai
metodic din seminarii”19, a fost o temeinică şcoală istorică prin care au

trecut şi s-au format reprezentanţi de seamă ai domeniului: V.Pârvan,
C.Giurescu, I.Minea, Al.Lapedatu, N.Bănescu ş.a. “Cu o tenacitate, adesea
dură - îl caracteriza T.Bălan pe D.Onciul -, silea pe studenţi să adopte
severa metodă ştiinţifică bazată pe documente, pe ştiri controlate.
Refractar oricărei frazeologii zgomotoase, încurcătoare şi inutile, Onciul
obliga pe studenţii săi să dea lucrări mici ca formă, dar bogate ca fond.
Cine devia de la subiect era readus la realitate cu o observaţie scurtă, pe
cît de pregnantă, pe atît de implacabilă”20.
De altfel, toţi aceşti trei reprezentanţi de marcă ai şcolii critice sau impus congenerilor şi discipolilor ca veritabili stimulatori de vocaţii
pentru istorie, generînd entuziasme greu de reţinut, oferind acea latură
indispensabilă oricărui demers ştiinţific: profesionalismul şi încadrarea
într-o deontologie a materiei. Cu siguranţă că cel care a surprins mai bine
şi mai sintetic implicaţiile istoriografice ale şcolii critice a fost, poate,
Al.Lapedatu. În lecţia sa de deschidere a cursului de istorie veche a
românilor, ţinută la Universitatea din Cluj în ziua de 6 noiembrie 1919 şi
intitulată Noi împrejurări de dezvoltare ale istoriografiei naţionale,
Al.Lapedatu caracteriza astfel cîştigurile survenite în materie de pe urma
activităţii triadei în primele două decenii ale veacului nostru:
“Istoriografia română a făcut progrese însemnate, aşa că azi ea poate sta,
sub acest raport, în rînd cu istoriografiile străine. Ediţii de texte şi de
documente - cum sunt bunăoară acelea ale mult regretatului profesor şi
academician Ioan Bogdan - nu sunt întru nimic mai prejos de publicaţiile
similare ale popoarelor celor mai înaintate în ce priveşte studiile istorice.
Metodele mai noi, strict ştiinţifice, ale cercetătorilor apuseni sunt familiare
azi nu numai celor dintre ai noştri care şi-au însuşit pregătirea lor istorică
direct la şcolile străine, ci şi acelora ce şi-au făcut această pregătire la
universităţile din regat, unde, îndeosebi la şcoala profesorului Onciul, s-au
format aproape toţi cei ce şi-au asigurat, prin scrisul lor, un loc onorabil în
istoriografia română mai nouă. Cu înalta sa cultură generală, cu imensa-i
erudiţie specială, cu geniala sa intuiţie istorică, cu fenomenala sa putere de
lucru şi cu marea-i autoritate ştiinţifică, d-l Nicolae Iorga a dat, în fine,
studiilor istorice la români, o amploare şi o valoare cu totul deosebită,
introducînd în istoriografia noastră naţională întrebuinţarea de izvoare şi
de publicaţiuni necunoscute acesteia pînă la dînsul. În acelaşi timp, prin
marile sale opere de istorie generală şi specială, tipărite în limbile de

cultură apusene, d-sa a făcut cunoscut istoriografiei străine izvoarele şi
literatura istorică română, aşa că astăzi istoriografia noastră naţională nu
numai că se găseşte, cum am spus, la nivelul celor străine, ci şi în directă
legătură cu ele”21.
Aşadar, un bilanţ care, departe de a putea fi considerat chiar şi
atunci, în 1919, ca definitiv, reflecta o evoluţie spectaculoasă a
domeniului, începută în deceniul nouă al veacului XIX, trecută prin filtrul
moderator al polemicilor cu vechea direcţie şi aflată apoi într-o viguroasă
ascensiune ce va cunoaşte o maximă aplicativitate şi prestigiu în perioada
dintre cele două războaie mondiale.

1. N.Iorga, Generalităţi cu privire la studiile istorice, Bucureşti, 1944, p.88.
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