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Dac� am încerca s� esen�ializ�m tr�s�turile fundamentale ale unei sensibilit��i pro-
fund conservatoare (având ca etalon conservatorismul european care s-a manifestat sub 
diverse forme mai ales dup� Revolu�ia Francez� �i ca reac�ie fa�� de tendin�ele puse în 
circula�ie de aceasta-cuvântul „conservator” apare dup� 1830, îns� denume�te realit��i 
care-l preced1) vom constata ca exist� dou� elemente indisolubil legate: ata�amentul �i 
�delitatea fa�� de o tradi�ie care î�i în�ge r�d�cinile cât mai adânc în trecut �i reac�ia 
critic� fa�� de noi idei sau realit��i care amenin�� tocmai aceast� tradi�ie (de regul� sub 
toate formele, sociale, politice sau culturale ... a�a cum atacul ra�ionalismului liberal 
asupra for�elor tradi�iei a fost unul total era �resc ca �i critica la adresa acestuia, „reac-
�iunea”, s� ia forme plenare). Sau în cuvintele lui Edmund Burke: „Aceste principii îmi 
apar ca �ind rezultatul unei re	ec�ii profunde sau ca �ind, mai degrab�, efectul fericit 
al imit�rii naturii care este o în�elepciune neînso�it� de re	ec�ie �i chiar mai mult decât 
aceasta. Spiritul de inova�ie este, de regul�, rezultatul unui caracter egoist �i al unor 
concep�ii limitate. Poporul care nu a privit niciodat� spre str�mo�ii lui nu-�i va ridica 
niciodat� privirile înspre posteritate.”2 Ideea esen�ial� este c� nu putem vorbi în sens 
autentic conservator despre „spirit critic” la adresa unor schimb�ri profunde culturale 
sau social-politice f�r� existen�a unei tradi�ii reale �i a unei profunde identi�c�ri cu 
aceasta a „criticilor” noului. Ca s� critici coerent un lucru trebuie s� �tii în numele a ce 
faci un asemenea demers. Se presupune existen�a unor valori, unor criterii clare (în cazul 

1 Robert Nisbet, Conservatorismul, traducerea de Sorin Cucerai, Bucure�ti: Editura Du Style, 1998, p. 27. 
2 Edmund Burke, Re�ec�ii asupra revolu�iei din Fran�a, trad. M. Czobor-Lupp, Bucure�ti: Editura 

Nemira, 2000, p. 72. 
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sensibilit��ii conservatoare unele date de o tradi�ie real�, a�a cum am mai spus) în numele 
c�rora se exercit� demersul critic altfel avem de-a face doar cu critic� de dragul criticii. 

Ca de atâtea ori, cazul românesc este unul special, cu accente paradoxale. A�a cum 
argumenta Garabet Ibr�ileanu în lucrarea sa clasic� „Spiritul critic în cultura româ-
neasc�”3 este clar c� primele manifest�ri coerente ale acestuia apar la scurt timp dup� 
modernizarea �i implicit occidentalizarea României. Tot Ibr�ileanu atrage aten�ia asu-
pra unui fapt mult mai important decât ar p�rea la prima vedere atunci când vorbe�-
te despre ceea ce el nume�te „prima �coal� critic�” (Al. Russo, M. Kog�lniceanu, C. 
Negruzzi sau V. Alecsandri): originea moldoveneasc� a exponen�ilor acesteia. Critica 
acestei „�coli” a fost orientat� în direc�ia limbii �i a literaturii, împotriva „stric�torilor 
de limb�” (latinizan�i mai ales, dar �i italienizan�i sau francizan�i), iar în plan estetic 
împotriva imita�iilor servile �i de proast� calitate ale unor opere artistice (mai ales li-
terare) occidentale. În mod aparent ciudat, în plan politic repezentan�ii acestei �coli au 
participat activ la Revolu�ia de la 1848 �i au sus�inut occidentalizarea în plan social �i 
politic a ceea ce va deveni în curând România. Orice s-ar putea spune despre dimensi-
unea utopic� a dezideratelor sociale ale pa�optismului �i ale marii ciud��enii ale unei 
revolu�ii burgheze într-o �ar� f�r� burghezie, este greu de negat ca în planul na�ional 
pa�optismul a exprimat cât se poate de autentic dorin�a de eliberare de sub dublul jug 
�arist �i otoman. De aceea, datorit� realit��ilor st�pânirii str�ine, nu te puteai opune 
pân� dup� 1848 sau chiar 1859 occidentaliz�rii politice �i a manifest�rii sub forme noi, 
într-o hain�, e drept, occidental�, a unui vechi deziderat de emancipare na�ional� f�r� 
a � indirect complice cu perpetuarea st�pânirii str�ine asupra Principatelor. Pân� la 
Unire occidentalizarea politic�, noile idei politice erau sinonime cu dorin�a de eliberare 
na�ional� de aceea o critic� a occidentaliz�rii în sens politic era imposibil� înainte de 
1859. Revenind îns� la critica lingvistic-literar� de care am vorbit, nu este întâmpl�tor 
c� aceasta a ap�rut în Moldova unde, datorit� inexisten�ei m�car a unui rudiment de 
burghezie autohton�, �gurile intelectuale de marc� apar�ineau în întregime boierimii, 
mai ales mici �i mijlocii, dar nu numai. Aceast� clas� avea un sim� acut al tradi�iei limbii 
vorbite ca �i al unei obi�nuin�e cu un anumit nivel de cultur� (toate acestea inaccesibile 
unui mare num�r de corifei munteni ai occidentaliz�rii �i colportori ai multora dintre 
excesele sale lingvistice �i estetice proveni�i din p�turile urbane mijlocii autohtone 
care, de�i nu foarte numeroase, m�car erau o realitate spre deosebire de situa�ia din 
Moldova). Cu alte cuvinte, aceast� critic� focalizat� pe factorul lingvistic �i cel estetic 
a fost una mult mai înr�d�cinat� în realit��i decât avea s� �e, în mod paradoxal, cea 
junimist� care s-a proclamat exponent� f�r� compromis a „organicit��ii”. Mergând 
oarecum împotriva tendin�elor lor politice, aceast� critic� vie, spontan� �i dezideolo-
gizat� a „�â�nit” tocmai dintr-un sim� real al limbii �i al unei anumite obi�nuin�e (ale 
unei p�turi reduse, e adev�rat) cu un anumit ra�nament cultural, un sim� ultragiat de 
excesele lingvistice �i estetice ale occidentaliz�rii. 

3 Garabet Ibr�ileanu, Spiritul critic în cultura româneasc�, Bucure�ti: Editura Minerva, 1984. 
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Mai mult, discu�ia legat� de aceast� prim� „�coal� critic� moldoveneasc� poate des-
chide perspective vaste, greu de intuit la prima vedere. Modernizarea �i occidentaliza-
rea în spa�iul românesc este strâns legat� de „cuvinte”...ca în cazul oric�rei lumi noi �i 
aici „la început a fost cuvântul”. Perioada 1830-1860 a stat sub semnul unei modi�c�ri 
nemaiîntâlnite a limbii române prin apari�ia unui num�r enorm de „neologisme”, ma-
joritatea de origine francez� sau italian�: „...schimbarea limbii a fost atât de profund� 
�i de rapid� – e vorba de limita unei genera�ii –, încât a dus la o diferen�iere social� f�r� 
precedent a mijloacelor de comunicare lingvistic�, amenin�ând chiar cu pulverizarea 
acelei Sprachgemeinschaft”.4 În aceast� ordine de idei este su�cient s� ne arunc�m pri-
virea pe oricare dintre proclama�iile pa�optiste pentru a sesiza pe deplin efectele acestei 
invazii lexicale. Cuvintele de sorginte apusean� precedau �i vesteau realit��ile care ur-
mau s� se înst�pâneasc� în spa�iul românesc. Dar ... erau oare lucrurile atât de simple? 
Oare nu cumva vechile realit��i patriarhale f�ceau loc unor cuvinte-simulacru care s� 
mascheze tocmai lipsa de înr�d�cinare a noului? Nu a stat oare modernizarea româ-
neasc� sub semnul unei „tiranii a cuvintelor” �i sub semnul unei tragice caren�e onto-
logice? Este de aceea cu atât mai interesant de urm�rit manifestarea unei profunde 
dualit��i la unul dintre reprezentan�ii acestei „prime �coli critice moldovene�ti”, Alecu 
Russo. Ca �i colegii s�i Kog�lniceanu, Alecsandri sau într-o mult mai mic� m�sur� 
Costache Negruzzi, Russo a împ�rt��it toate idealurile pa�optiste, a crezut în eliberarea 
na�ional�, dar �i în întreg programul reformator �i modernizator al pa�optismului. Îns�, 
dincolo de elementul lingvistic �i estetic al criticii sale despre care am amintit mai jos, 
în scrierea sa „Studie moldovan�” întâlnim puternice accente de critic� chiar la adresa 
efectelor sociale ale bru�tei occidentaliz�ri �i o tonalitate profund nostalgic� legat� de 
vechea Moldov� �i de realit��ile sale patriarhale, lucruri a	ate într-un clar dezacord cu 
op�iunea sa ideologic�. Russo remarc� aici unul dintre marile paradoxuri ale moderni-
z�rii: proliferarea „cuvintelor str�ine”, preluarea unui discurs ideologic occidental f�r� 
nici o leg�tur� cu rusticele realit��i române�ti i-a îndep�rtat cu totul pe „bonjuri�ti” �i 
pe viitorii pa�opti�ti tocmai de cei pe care în principiu doreau s�-i emancipeze, adic� 
de ��rani. În mod paradoxal, pa�optistul Russo a�rm� în tonalit��i elegiace demne mai 
degrab� de un conservator înfrânt �i dezabuzat existen�a unei solidarit��i comunitare 
de tip patriarhal, îns� una nu mai pu�in real� între vechii boieri �i ��rani care vorbeau 
în mod clar „aceea�i limb�”. In	a�ia de cuvinte str�ine ca principal efect al acestei mo-
derniz�ri (al�turi de vestimenta�ia occidental�) a dus tocmai la crearea unei bariere de 
netrecut între clasele de sus �i cele de jos. Ruptura a venit, pare s� sugereze Russo, 
odat� cu noua limb� vorbit� de p�turile de sus, una complet ininteligibil� ��ranului: 
„Obiceiurile p�rin�ilor au p�r�sit clasele boiere�ti, s� m�rturisim un adev�r adânc, ele 
s-au dep�rtat de �zionomia poporului pe cât s-au dep�rtat de tradi�iile boiere�ti, în 
vreme ce în zilele p�rin�ilor no�tri obiceiurile acoper� sub o singur� mantie toate trep-

4 Sorin Antohi, Civitas imaginalis. Istorie �i utopie în cultura român�, Ia�i: Editura „Polirom”, 1999, 
p. 154. 



221

tele poporului moldovan. Credin�a, vorba, era una la boieri �i la plugari, acea leg�tur� 
s-a întrerupt, o pr�pastie adânc� desparte boierul de ast�zi de popor, acea pr�pastie se 
cheam� �tiin�a; pe cât boierul cre�te în înv���tur� �i idei, pe atât poporul r�mâne în 
urm�. Pe vremea trecut� boierul vorbea, tr�ia cu ��ranul, precum ar � vorbit cu alt boier, 
se în�elegeau amândoi în limb� �i în idei. Ast�zi în�elegem poporul cu inima numia, el 
nu mai este pentru noi decât o studie curioaz�, moral� sau pitoreasc�. Pentru p�rin�ii 
no�tri studia pitoreasc� nu era pe lume.”5 Dincolo de evidenta idilizare a unor rela�ii 
speci�ce unei comunit��i patriarhale, o idilizare în ea îns��i foarte curioas� pentru un 
pa�optist modernizator declarat, în textul lui Russo credem c� putem descifra in nuce 
esen�a tribula�iilor moderniz�rii române�ti din urm�toarea sut� de ani. Totul este prezent 
în germene aici �i Russo atinge problema fundamental� a acestei moderniz�ri. Cumva 
autorul simte c� a fost vorba de un schimb inechitabil în procesul moderniz�rii: s-a 
renun�at la ni�te realit��i înr�d�cinate în solul autohton, oricât de precare ar � fost, �i 
tot ce s-a „câ�tigat” în schimb au fost ni�te cuvinte. Cuvinte care sunt ele însele princi-
pala cauz� a rupturii dintre clasele de sus �i cele de jos. Modernitatea româneasc� se 
na�te sub semnul unei tiranii a cuvintelor (o „logocra�ie”) �i a celor care le folosesc �i 
sub cel al unei dramatice caren�e ontologice. Russo anticipeaz� aici teme ale criticii 
junimiste sau eminesciene, atacul împotriva „formelor f�r� fond” sau al „claselor su-
perpuse” nu este departe. Aceast� ruptur� dramatic� adus� de „tirania cuvintelor” 
între clasele de sus �i cele de jos este, practic, pentru Russo (�i pentru to�i criticii moder-
niz�rii) p�catul originar al modernit��ii române�ti. „Pitorescul” de care vorbe�te Russo 
este tocmai semnul inconfundabil al distan�ei care s-a insinuat între clasele de sus �i cele 
de jos. Firescul de ieri devine pitorescul de azi tocmai pentru c� este resim�it ca ceva 
straniu, familiaritatea din trecut face loc astfel distan�ei irevocabile. Ruptura traumati-
c� �i ireversibil� cu trecutul este deplâns� de acest pa�optist ce pare a-�i regreta a�lierea: 
„Nimica nu ne mai leag� cu trecutul, �i f�r� trecut o societate este �chioap�. Na�iile care 
au pierdut a�lia�ia n�ravurilor p�rinte�ti îs na�ii nestatornice sau, precum zice vorba 
cea proast�, nici turic nici turlac”.6 Nostalgia coloreaz� paradisiac un trecut de�nitiv 
pierdut ce pare a sta sub semnul organicului, al unit��ii comunitare marcate prin s�r-
b�toare �i al absen�ei rupturii aduse de individualizare �i modernizare: „Cur�ile boiere�ti, 
pe atunci, vara �i iarna, se g�tea, se posp�ia, se în�lbea la apropierea zilelor mari, ca �i 
cele s�te�ti. S�r�b�toarea se primea cu aceea�i bucurie de boier �i de ��ran, �ind uni�i în 
credin��, în limb� �i în obiceiuri; strigoii, stihiile, urzitoarele de rele, naiba, n�b�daica, 
�i urletul câinilor noaptea îi umpleau de spaim� deopotriv� pe amândoi”.7 Aici ca re	ex 
de ap�rare prin memorie în fa�a disloc�rii aduse de modernizarea de tip „logocratic” 
despre care am mai vorbit reg�sim deja prezente viitoarele motive ale criticii conserva-
toare sau tradi�ionaliste a moderniz�rii pornind de la Eminescu �i încheind cu gândiris-
mul sau ortodoxismul interbelic (nu lipse�te nici referin�a la „credin��” care-i unea pe 

5 Alecu Russo, Piatra teiului: scrieri alese, Bucure�ti: Editura pentru Literatur�, 1967, p. 16. 
6 Ibidem, p. 15. 
7 Ibidem, p. 124. 
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boier �i ��ran). Reversul dizarmonic al noilor rela�ii aduse de modernizare, una fanto-
matic� �i lipsit� de r�d�cini în realitate, anticipeaz� parc� în descrierea lui Russo celebra 
distinc�ie f�cut� de Ferdinand Tonnies între „comunitate” („Gemeinschaft”) �i „socie-
tate” („Gesselschaft”): „S�rb�torile au sburat. Societatea educat� a Moldovei seam�n� 
a � o colonie ingles� într-o �ar� a c�ria nici limb�, nici obiceiuri, nici costume nu ar cu-
noa�te. Str�in�tatea se oplo�e�te între noi. Doi oameni se m�sur� de dou� ori înainte din 
cap pân� în picioare pân� a nu rosti un cuvânt. Cu cât câ�tig�m în prop��ire, cu atât 
pierdem în rela�iile private”.8 Acest disconfort vizibil al unei genera�ii prinse între dou� 
lumi �i sim�indu-se la fel de ne�resc în amândou� marcheaz� puternic scrierile lui Russo 
ca �i ale lui Alecsandri sau C. Negruzzi. Personalit��i la fel de complexe �i marcate de 
aceea�i ambiguitate fundamental� ca �i Russo, critica acestora din urm� care vizeaz� 
�gurile diforme spiritual aduse de occidentalizarea super�cial� ascunde aceea�i nostal-
gie dup� o lume de�nitiv pierdut�. Ibr�ileanu avea s� remarce urm�toarele în ceea ce 
îl prive�te pe Alecsandri �i dualitatea structural� a acestuia: „Alecsandri, pe lâng� un 
boierna�-interesul de clas�-, a fost �i un nemul�umit de soarta unui bonjurist sub dom-
nia lui Mihail Sturdza, a avut o cauz� personal� pentru atitudinea liberal�-interesul 
personal. A fost afectat displ�cut de orientalismul vie�ii în care el, parizianul �n, era 
silit s� tr�iasc� – «parizianismul». Alecsandri a tr�it apoi în vremea Regulamentului, 
când �ara era într-o stare de adânc� umilire-na�ionalismul. �i Alecsandri a fost un om 
care a vibrat, m�car cât de pu�in, de mizeriile mul�imii-idealismul. 

A�adar, din interes de clas� �i personal, din «parizianism», din na�ionalism �i din 
idealism rezult� tendin�a sa patruzecioptist�. 

Dar acela�i Alecsandri a fost o �re conservatoare, un patriarhalist-am ar�tat suspinul 
s�u dup� lumea veche �i a� mai putea da dovezi-, a fost un boier epicureu, un dispre�uitor 
al ideilor n�scute din fr�mânt�rile, nevoile, n�zuin�ele populare �i îndr�zne�e. A fost un 
junimist. Aceasta este tendin�a cealalt�. Când, mai târziu, �ind �i apreciat, împ�cându-se 
apoi �i cu «semiorientalismul», care nu mai era b�t�tor la ochi, încetând �i umilirea 
��rii, �i temperându-i-se cu vârsta �i idealismul, când toate motivele liberalismului s�u 
dispar, atunci r�mâne aproape numai tendin�a junimist�, care necomb�tut� de cealalt�, 
se accentueaz� din ce în ce”.9 Tendin�ele „junimiste” se manifestaser� foarte devreme 
la Alecsandri,înc� din anii 1840,atunci când era „un strop�it �i un bonjurist”. Ibr�ileanu 
remarc� de asemenea �i c�, într-un fel, critica lui Alecsandri la adresa unei Chiri�e, a unui 
Iorgu de la Sadagura sau a unei Gahi�a Rosmarinovici este de fapt o autocritic�. La fel 
ca Russo, pa�optistul Alecsandri prive�te nostalgic înapoi: „�i atunci e clar c� «junimis-
tul» Alecsandri, ridiculizând în «Iorgu de la Sadagura» pe «bonjurist», pe «duelgiu», 
ridiculizeaz� pe patruzecioptistul Alecsandri, pe bonjuristul, pe dulegiul Alecsandri, 
iar în Gahi�a ridiculizeaz� pe femeia de la 1840 accesibil� civiliza�iei.”10

8 Ibidem, p. 27. 
9 Garabet Ibr�ileanu, op.cit., pp. 118-119. 
10 Ibidem, p. 107. 
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Ceea ce apare clar este caracterul fantomatic �i precar ontologic al lumii intellighen�iei 
române�ti din zorii modernit��ii. „Locuind” o lume compus� aproape în exclusivitate din 
cuvinte �i �c�iuni �i nevoit� s� constate treptata dispari�ie a vechilor rela�ii patriarhale 
putem spune c� esen�a c�ut�rilor intellighen�iei critice a constat în nevoia de reg�sire 
a unei realit��i autentice. Neputând-o g�si în prezentul dominat de „pseudomorfoze” 
tendin�a regresiv�, de scufundare într-un trecut idilizat era inevitabil�. La autori precum 
Russo sau Alecsandri �i la cei care îi urmeaz� modelul modernit��ii „logocratice” �i al 
tiraniei cuvintelor care au înlocuit realit��i precare, dar înr�d�cinate în solul autohton 
se r�zbun�. Spiritul critic care vizeaz� schimb�rile aduse de acest tip de modernitate 
bazat pe imita�ie r�t�ce�te în c�utarea unui trup. Lumea veche este de�nitiv pierdut� cu 
toate rela�iile ei comunitare, iar cea nou� este o �c�iune. În opinia lui Ioan Stanomir „...
dep�rtarea de un spirit vechi al ��rii, acultura�ia pe care contactul nemediat cu Occidentul 
o precipit�, rupe acea armonie originar�, �inând împreun� st�rile societ��ii. Grila de 
lectura a lui Russo nu e una colorat� politic militant, a�a cum va � cea eminescian�, 
îns� ceea ce transpare e consemnarea lipsit� de ambiguitate a unei alien�ri resim�ite 
dramatic, «strop�itul» revizitându-�i trecutul. «Bonjuristul» moldovean, surprins de 
Russo, se de�ne�te esen�ialmente ca o �in�� am�bie, suspendat� între epoca p�rin�ilor 
cu i�lice �i prezentul fracului. Cei �aisprezece ani au fost martorii unei traume identita-
re, schimbarea la fa�� a Moldovei dublând în oglind� o radical� modi�care a reperelor 
de�nind românitatea. Pa�optistul se na�te din costumul curios al bunicilor.”11 Drama 
lui Alecu Russo sau Alecsandri o pre�gureaz� pe deplin pe aceea a urma�ilor lor din 
urm�toarea sut� de ani. 

Aceste manifest�ri critice cu totul surprinz�toare ale unor adep�i declara�i ai moder-
niz�rii prezint� un interes cu atât mai mare cu cât autenticitatea lor este în afara oric�rei 
îndoieli. Nu exist� nimic programatic, nimic ajustat pentru a servi unor scopuri politice. 
Contextul este unul profund personal, iar aceste confesiuni colorate nostalgic intr� în 
contradic�ie direct� cu crezul politic a�rmat de autorii lor. Aspectul poate cel mai im-
portant în aceast� discu�ie ne pare a � direc�ia c�tre care se îndreapt� critica unui Russo 
sau Alecsandri. La o privire mai atent� constat�m c� obiectul �i subiectul criticii coincid. 
Critica lor este, a�a cum men�ionam mai sus, în primul rând o autocritic�. Foarte rar 
adeptul declarat al moderniz�rii �i occidentaliz�rii este în acela�i timp �i un nostalgic 
al vechii comunit��i patriarhale pe cale de dispari�ie. Clivajul, falia dintre pa�optismul 
cu inten�ii modernizatoare �i regretul pentru ceea ce va pieri pentru totdeauna se reg�-
sesc în aceea�i persoan�. Vorbind despre „boierii” care s-au îndep�rtat de limba �i de 
obiceiurile trecutului �i ale claselor de jos Russo vorbe�te de fapt despre sine �i colegii 
s�i de genera�ie. Satirizând pe un Iorgu de la Sadagura Alecsandri se satirizeaz� de fapt 
pe sine însu�i. Este vorba aici de o fa�� a fostului „bonjurist” care r�mâne întoars� spre 
trecutul care piere sub ochii s�i. Vina pentru distrugerea unor st�ri de lucruri pe care 
�ltrul memoriei le face s� echivaleze cu un paradis pierdut este asumat� f�r� ezitare, 

11 Ioan Stanomir, Reac�iune �i conservatorism, Bucure�ti: Editura Nemira, 2000, p. 49. 
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internalizat�: „de vin� suntem noi, bonjuri�tii”... O asemenea onestitate intelectual� 
extrem de rar întâlnit� �i curajul de asumare a unor contradic�ii irezolvabile dau o not� 
profund personal� �i profund tragic� demersului critic al acestor bonjuri�ti care ajung 
s� priveasc� plini de pietate trecutul la a c�rui distrugere au contribuit ei în�i�i (a�a 
cum am mai spus, este vorba de un trecut idealizat din care aspectele negative au fost 
evacuate de rememorarea selectiv� �i nostalgic�...cu atât mai puternic trebuie s� � fost 
efectul de dezr�d�cinare �i inaderen�� la nou). 

În mod paradoxal lucrurile vor sta cu totul altfel cu critica junimist� a „formelor f�r� 
fond” care a atacat puternic noile „forme” institu�ionale, politice �i sociale de origine 
occidental� care fuseser� introduse dup� Unire, atac care s-a ad�ugat celui îndrep-
tat împotriva exceselor lingvistice �i literare despre care am vorbit. �coli�i mai ales în 
Germania (în frunte cu Titu Maiorescu, �gura tutelar� a cercului), a	ându-se în contact 
cu gândirea conservatoare german� �i european� mai ales dup� puternicul re	ux liberal 
de dup� 1848, „junimi�tii” au preluat f�r� complexe instrumentarul ideologic �i critica 
la adresa modernit��ii ale conservatorismului european �i l-au aplicat contextului româ-
nesc, atacând noile „forme” occidentale pe care le-au cali�cat ca �ind complet lipsite de 
o leg�tur� organic�, vie cu „fondul” românesc. Îns� de aici au ap�rut anumite întreb�ri, 
justi�cate, de altfel, la care junimi�tii nu au r�spuns niciodat�. În prim� instan�� era greu 
de negat juste�ea criticilor junimiste legate de inaderen�a „formelor” social-politice �i 
institu�ionale importate din Occident la „fondul” românesc. Îns� care era oare con�inu-
tul acelui „fond” românesc, care era tradi�ia româneasc� politic� �i cultural� în numele 
c�reia se presupunea c� vorbea spiritul critic junimist? La o privire atent� întreaga istorie 
a Principatelor, zon� de frontier� a marilor imperii marcat� de o accentuat� 	uiditate 
politice, st� sub semnul unei profunde discontinuit��i istorice generate de diversele st�-
pâniri �i in	uen�e str�ine care au împiedicat cristalizarea unei veritabile tradi�ii politice 
autohtone. Instabilitatea politic� endemic� a împiedicat �i crearea unei veritabile tradi�ii 
culturale urbane. Singura tradi�ie, singura continuitate real� în spa�iul românesc era 
cea rural�, ��r�neasc�, etnogra�c� ce i se putea ad�uga într-o anumit� m�sur� �i cea a 
Bisericii Ortodoxe. Îns� o tradi�ie politic� �i cultural� real�, în forme urbane, istorice �i 
nu doar etnogra�ce pur �i simplu nu exista în spa�iul românesc. Spiritul critic conser-
vator occidental ataca ra�ionalismul politic liberal în numele unei tradi�ii organice, vii, 
vorbea în numele acesteia. La o privire mai atent�, spiritul critic junimist românesc se 
dovedea a � �i el o „form� f�r� fond” ca �i obiectele criticii sale pentru c� pur �i simplu 
nu avea în spate nici o tradi�ie politic� �i cultural� în sens urban, istoric, în numele c�-
reia s� vorbeasc�. Or în numele a ce se f�cea critica occidentaliz�rii? Care era „fondul” 
românesc despre care vorbise Maiorescu f�r� a-l explicita niciodat�? Treptat p�ream 
a ne îndrepta spre o concluzie paradoxal�: dac� în spa�iul occidental „spiritul critic”, 
ca parte a gândirii conservatoare, a fost o expresie direct�, nemijlocit� a unei tradi�ii 
vii, organice, se pare c� în spa�iul românesc spiritul critic, importat la rândul s�u din 
Occident, a precedat începutul c�ut�rii unui „fond” românesc autentic, a unei tradi�ii 
în adev�ratul sens al cuvântului. În ciuda preten�iilor sale de organicitate, junimismul 
a fost astfel departe de a � un produs autentic al unei tradi�ii române�ti care, de altfel, 
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nu exista în forme politice �i culturale similare celor din Occident. Prin pa�optism �i 
liberalism am importat „forme” din Occident, iar prin junimism am importat un spirit 
critic de sorginte de asemenea occidental� spre deosebire de acea „prim� �coal� critic�” 
moldoveneasc� a c�rei critic� limitat� la aspecte cultural-lingvistice s-a n�scut organic. 

Junimi�tii apar�in unei alte genera�ii decât cea a lui Russo sau Alecsandri (de�i acesta 
din urm� împreun� cu C. Negruzzi pot � considera�i ca puntea dintre cele dou� mo-
mente de manifestare a spiritului critic). Motiva�ia lor este diferit�. Genera�ia lui Russo 
sau Alecsandri a asistat direct la momentele dispari�iei vechii lumi, a avut o experien�� 
direct� a acesteia. Pentru junimi�ti lumea veche este deja tr�it� mediat, distan�a fa�� 
de aceasta este deja considerabil�. Motiva�ia criticii lor este una intelectual� �i nu una 
colorat� personal marcat� de nostalgie �i melancolie a�a cum fusese cazul la Russo sau 
Alecsandri. Putem spune f�r� teama de a exagera c� la baza criticii lor îndreptate împo-
triva „formelor f�r� fond” nu a stat ata�amentul fa�� de un trecut pe care nu-l tr�iser� 
direct, ci mai degrab� aplicarea deta�at�, rece la contextul românesc a unui instrumen-
tar conservator clasic n�scut din cu totul alte realit��i �i greu de adaptat în spa�iul lor 
natal întocmai precum fusese cazul cu obiectul criticii lor. Critica lor este impersonal� 
(exceptând, �re�te, critica literar� maiorescian�), modernizarea �i anomaliile care i se 
asociaz� par a � rezultatul unui mecanism abstract care se desf��oar� pe deasupra 
celor care aparent ac�ioneaz�. Critica junimist� a moderniz�rii nu g�se�te vini, nu per-
sonalizeaz�. Lipsa pasionalit��ii mai ales la Maiorescu împing acest tip de critic� pur 
intelectual� într-o zon� marcat� de aceea�i caren�� ontologic� ca �i „tirania cuvintelor” 
pe care o denun�aser�. Spiritul critic se autonomizeaz� la junimi�ti, devine un exerci�iu 
pur intelectual, lipsit de înr�d�cinare.12 Nevorbind în numele unor realit��i autohtone 
(este semni�cativ� aici lipsa de interes a lui Maiorescu în de�nirea „fondului” cu care 
ar trebui s� se armonizeze „formele” pe bun� dreptate supuse criticii, criticul expediind 
sumar realit��ile premoderne române�ti drept „barbarie oriental�”13), ci având în spate 
un instrumentar ideologic preluat tot din Occident, critica junimist� este lipsit� de orice 
dispunere afectiv�. Ea trateaz� ni�te „forme” impersonale a c�ror apari�ie cu etapele 
sale este tratat� cu dezinteres. Nimeni nu este criticat, considerat responsabil pentru 
aceste procese tocmai pentru c� pentru junimismul rece �i lipsit de pasionalitate care 
se va diferen�ia astfel de pasionalitatea discursului eminescian14 problema este lipsit� 
de orice relevan��. Organicitatea atât de intens clamat� la nivelul discursului este ceea 
ce a lipsit întotdeauna esen�ei demersului junimist. Maiorescu a�rm�, desigur, c�, de 
exemplu, limba este produsul organic al unei îndelungi acumul�ri �i c� nu poate � 

12 Zigu Ornea,Junimea �i junimismul, Bucure�ti: Editura Eminescu, 1975, passim. 
13 Titu Maiorescu, „În contra direc�iei de azi în cultura român�”, în Critice, Bucure�ti: Editura 

Litera Interna�ional, 2011, p. 130. 
14 Eugen Lovinescu, Istoria civiliza�iei române moderne. For�ele reac�ionare, Bucure�ti: Editura 

Minerva, 1992, pp. 118-119. 
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modi�cat� arbitrar15, dar suntem departe de mistica limbii �i a na�iunii pe care o vom 
întâlni la Eminescu. Astfel, ne pare clar c� junimismul nu a crescut organic din nici o 
realitate local�, ci a fost produsul prelu�rii unui instrumentar intelectual altfel redutabil 
(conservatorismul occidental ideologic) într-un mediu complet str�in �i func�ionând 
dup� cu totul alte ritmuri...întocmai ca �i „formele f�r� fond” atât de criticate. 

Odat� cu Eminescu spiritul critic intr� într-o nou� etap�. De�i rolul junimismului 
în a clari�ca din punct de vedere conceptual anumite aspecte ale criticii (punerea pro-
blemei „formelor f�r� fond” urm�rind orice încercare de gândire critic� în perioada 
care a urmat) r�mâne foarte important, dintr-un perspectiv� de adâncime el r�mâne 
un interludiu intelectualizant între dou� momente ale spiritului critic românesc mar-
cate de o puternic� dispunere afectiv�, dou� momente care apar ca rezultat nu al unei 
perspective deta�ate, intelectualiste, ci ca urmare a interioriz�rii profunde a consecin-
�elor întregului proces de modernizare (este vorba de momentul Russo �i în mai mic� 
m�sur� Alecsandri �i de momentul Eminescu). Îns�, �re�te, diferen�ele între cele dou� 
momente sunt majore. Cei aproximativ 30 de ani dintre ele au stat sub semnul unor 
profunde schimb�ri. Lumea patriarhal� care pentru Russo sau Alecsandri fusese o rea-
litate tr�it� se scufundase de mult în amintire. Pentru cineva cu o sensibilitate profund 
conservatoare precum Eminescu toate procesele care înso�eau modernitatea p�reau o 
ofens� personal�. În cuvintele lui Michael Oakesho� „A � conservator deci înseamn� a 
prefera familiarul necunoscutului, a prefera ceea ce s-a încercat neîncercatului, faptul 
misterului, realul posibilului, limitatul nem�rginitului, ceea ce este aproape îndep�r-
tatului, ceea ce este îndeajuns supraabundentului, acceptabilul perfectului, râsetul de 
azi beatitudinii utopice”16. Leg�tura organic� dintre boier �i ��ran fusese rupt� pentru 
totdeauna, iar �gura detestat� a „arenda�ului”, de cele mai multe ori de origine etnic� 
str�in�, se insinuase pentru a umple într-un mod nedemn hiatusul deja ap�rut între cele 
dou� categorii, hiatusul lingvistic �i cultural despre care vorbise Russo. De�i împroprie-
t�ri�i, ��ranii erau incapabili s� pro�te de noua lor condi�ie �i r�mâneau prad� ignoran�ei, 
bolilor �i cametei. Breslele urbane, atâtea câte fuseser�, se dezintegrau sub presiunea 
for�elor capitalismului incipient, reprezentat din nou mai ales de str�ini. Insisten�a lui 
Eminescu asupra „bresla�ilor” î�i are originea în conceptul de „corpuri intermediare” 
între individ �i stat despre care vorbea Tocqueville17 a c�ror dispari�ie pune în primejdie 
edi�ciul social. Totul p�rea pentru Eminescu a sta sub semnul decaden�ei �i dezinte-
gr�rii. Peisajul politic mai ales îi treze�te re	ec�ii sumbre: „De la mi�carea din `48 �i 
pân� ast�zi na�iunea româneasc�, pe t�râmul politic, n-a f�cut alta decât a se lep�da 
sistematic de orice tradi�ie, a r�sturna orice autoritate, a arunca orice s-ar � putut numi 
original în via�a ei na�ional�, �i-n acela�i timp a adopta, cu mai mult� ardoare decât 

15 Pompiliu Marcea, Convorbiri Literare �i spiritul critic, Bucure�ti: Editura Minerva, 1972, p. 41. 
16 Michael Oakesho�, Ra�ionalismul în politic�, trad. A.P. Iliescu, Bucure�ti: Editura All, 1995,

p. 79. 
17 Alexis de Tocqueville, Vechiul Regim �i Revolu�ia, Bucure�ti: Editura Nemira, p. 17. 
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cuartalurile de coloni din America de miaz�noapte �i pe o scar� tot atât de înalt�, toate 
reformele, toate teoriile, toate calapoadele interna�ionale, în via�a politic� �i intelectual�, 
în limb�, în moravuri, în tot. Libertate f�r� margini pentru orice individ, pentru toate 
necur��eniile ce s-ar scurge din cele patru col�uri ale lumii, în România ca �i-n America; 
fraternitate �i egalitate între om �i om; republici mari �i mici �i preziden�i de republic� 
pe toate uli�ele �i-n toate cafenelele, în România ca �i-n America; �iretenia, vicle�ugul 
�i cinismul- virtu�i cet��ene�ti; ghe�eftul-scopul; �i politica umanitar�-mijlocul. Acestea 
pe t�râmul politic; pe cel economic, nimic, curat nimic; din nenorocire, întru aceasta ne 
deosebim cu totul de America. Rezultatul îl vedem, �i poate c� a�a de târziu încât îl ve-
dem în zadar”.18 Dincolo de constante ale discursului conservator precum critica rupturii 
de tradi�ie,a imita�iei nere	ectate a unor teorii str�ine sau cea a degrad�rii moravurilor 
într-o perioad� de schimb�ri traumatice se simte la Eminescu repulsia visceral� fa�� de 
ceea ce am denumit „tirania cuvintelor” în ceea ce prive�te modernizarea româneasc�. 
Compara�ia cu America,altfel în�eleas� drept reprezentare perfect� a mecanicismului 
speci�c civiliza�iei moderne �i ca loc privilegiat al manifest�rii r�ului individualizant 
al modernit��ii (Eminescu vorbe�te nu o data chiar de „demonul american”), se încheie 
prin contrastul dintre via�a economic� prosper� din America ce compenseaz� oarecum în 
ochii lui Eminescu celelalte malforma�ii speci�ce în viziunea sa vie�ii politice americane 
�i neantul deplin al celei române�ti. Nici o realitate palpabil� nu pare a locui acest spa�iu 
al modernit��ii române�ti în ochii s�i, spa�iu ce pare în continuare abandonat pseudomor-
fozelor, „tiraniei cuvintelor” �i a frazeologiei abstracte. Constitu�ia, de exemplu, nu este 
pentru el decât o produc�ie vid� de fraze sfor�itoare lipsite de orice leg�tur� cu realitatea 
româneasc�...�i vorbim aici despre ceea ce ar trebuie s� constituie temelia întregii vie�i 
politice. Caren�a de realitate a modernit��ii române�ti incipiente îi apare izbitoare lui 
Eminescu a	at în c�utarea unei realit��i solide ca orice spirit marcat de sensibilitatea 
conservatoare: „Era într-adev�r ciudat de-a vedea un popor eminamente plugar ca al 
nostru...cum, din chiar senin �i într-o singur� noapte, erige teoria de «om �i om» în teorie 
absolut� de stat, �i face din banul interna�ional �i din posesiunea întâmpl�toare a acestuia 
singura m�sur�toare pentru a deosebi înrâurirea unui om de a celuilalt în via�a Statului. 
Nici e lesne de în�eles, cum un popor de plugari, ba înc� unul care s-a l�sat de p�storie 
de ieri alalt�ieri �i s-a apucat de plug înainte de abia cincizeci de ani, putea s� se cread� 
îndestul de bogat pentru a introduce la el forme de civiliza�ie �i institu�ii pe cari ��rile 
apusene, bogate prin industrie �i prin o dezvoltare economic� de sute de ani, abia le pot 
pl�ti.”19 Critica lui Eminescu se deosebe�te atât de autocritica melancolic� a unui Russo, 
dar �i de cea intelectualist-impersonal� a junimi�tilor. Pentru el întrebarea „cui prodest?” 
este perfect întemeiat�. Critica eminescian� se îndreapt� cu hot�râre spre g�sirea unor 
vinova�i pentru marasmul adus de modernizare �i pentru supraproduc�ia de �c�iuni 
f�r� sânge �i trup care-i este în opinia sa consubstan�ial�. Au existat categorii precise 

18 Mihai Eminescu, Scrieri politice 1879-1880, Bucure�ti: Editura Ileana,1997, pp. 200-201. 
19 Ibidem, p. 50. 
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care au bene�ciat de pe urma distrugerii vechilor realit��i. Pentru Eminescu criteriul 
hot�râtor este productivitatea. Clasele parazitare, „superpuse”, „proletarii condeiului”, 
asocia�i mai ales liberalilor, „ro�iilor”, sunt, al�turi de „str�ini” („greco-bulg�rime”, de 
regul� asociat� acestor „clase superpuse” în concep�ia lui Eminescu sau evreii, asocia�i 
banului �i considera�i agen�i ai capitalismului dizolvant) singurele bene�ciare ale acestor 
transform�ri. Ace�ti „produc�tori de hârtie” parazitând ��ranii deveni�i „ilo�i”20 sunt 
obiectul principal al criticii devastatoare a poetului: „Clasele productive au dat înd�r�t; 
industria de cas� �i me�te�ugurile s-au stins cu des�vâr�ire ori au trecut în mâini str�ine; 
iar clasele improductive, proletarii condeiului, cenu�erii, oamenii ce încurc� dou� buchi 
pe hârtie �i aspir� a deveni deputa�i sau mini�tri, avoca�ii, s-au înmul�it cu asupra de 
m�sur�, dau tonul, conduc opinia public, fericesc na�ia în �ecare zi- pe hârtie”.21 Este 
revelatoare de asemenea respingerea de c�tre Eminescu a teoriilor abstract-paci�ste 
în contextul premerg�tor r�zboiului din 1877 �i realismul întemeiat pe un pesimism 
antropologic speci�c sensibilit��ii conservatoare: „În acea în�elepciune a faptelor �i f�r� 
a-�i a�eza convingerile în teorii, M.S. Domnul a fost acela care-a sim�it c� nici un drept 
nud nu are putere în lumea noastr�, unde puterea domne�te �i unde se desf��ur� cu 
estrem� asprime lupta pentru existen��”.22 

Solu�ia lui Eminescu, oarecum în contradic�ie cu combativitatea criticii sale, este plon-
jarea într-o utopie conservatoare regresiv� despre care Sorin Antohi va spune în „Civitas 
imaginalis”23 c� st� sub semnul topogra�ei Insulei, spa�iu securizant, în care substan�a 
autentic autohton�, organic� este ferit� de intruziunile deformatoare �i dizolvante ale 
ra�ionalismului politic �i ale „str�inilor”. �i prin nota xenofob� „poetul evadeaz� din 
cercul cosmopolit al «Junimii»”24 Aceast� reprezentare a unui spa�iu românesc paradisiac 
în care boierii �i ��ranii convie�uiau organic sub obl�duirea binevoitoare a Domnului, 
garant al �in��rii întregului edi�ciu (Eminescu va r�mâne partizan al monarhiei absolute, 
la prima vedere o ciud��enie pentru cea de a doua jum�tate a secolului al XIX-lea), o lume 
simpl�, lipsit� de rami�ca�iile arti�ciale, mecanice �i lipsite de su	et ale unei civiliza�ii 
moderne contaminate de ra�ionalism care transplantat� în spa�iul românesc nu putea 
duce decât la „tirania cuvintelor” �i la o caren�� de �in��, se deosebea de lumea patriar-
hal� evocat� de Russo în „Studie moldovan�” prin faptul c� era în întregime un produs 
al imagina�iei. Eminescu nu avea cum s� mai aib� un contact real cu vechea lume care 
pentru Russo fusese, cel pu�in în prima parte a vie�ii sale, o realitate tr�it�. Disperarea 
unui autentic spirit conservator se poate citi cu claritate printre rândurile acestei utopii 
eminesciene paseiste. Aceast� solu�ie este de fapt admiterea unei înfrângeri. C�utarea 
unei realit��i solide care s� elibereze de „tirania cuvintelor” lipsite de via�� sfâr�e�te 

20 Ibidem, p. 366. 
21 Ibidem, p. 51. 
22 Mihai Eminescu, Opere. Volumul IX. Publicistic� 1870-1877, Bucure�ti: Editura Academiei, 1980, 

p. 295. 
23 Sorin Antohi, op.cit., pp. 117-145. 
24 Eugen Lovinescu, op.cit., p. 121. 
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în construirea unor alte fantasme compensatorii. Drumul de întoarcere spre trecut era 
închis a�a cum intuise înc� Alecu Russo cu treizeci de ani mai devreme. 

Pe de alt� parte, de�i Eminescu nu elogiase doar ��r�nimea ca autentic� p�str�toare 
a unei tradi�ii române�ti autentice, odat� cu el încercarea de înr�d�cinare într-o realitate 
autentic� a criticii moderniz�rii �i a exceselor sale va trece obligatoriu prin elogiul Satului 
�i al 
�ranului, ambele idealizate. Din proiec�ia sa idealizat� „adev�rata clas� pozitiv� 
este îns� ��r�nimea”25 Lovinescu va considera mai departe c� „misticismul ��r�nesc 
ascunde, în realitate, ura fa�� de noile clase în forma�ie, fa�� de prezent”26.

Începând cu Eminescu, trecând prin s�m�n�torism �i idilizarea satului (interesant� 
de asemenea �i încercarea poporanist� de „sintez�” între o form� de socialism rural �i 
conservatorism) �i sfâr�ind cu ad�ugarea dimensiunii ortodoxist-mistice în perioada 
interbelic� (prin „gândirism”, „tr�irism”etc.) la aceea ruralizant� deja prezent�, sensi-
bilitatea conservatoare româneasc� va cunoa�te un proces de neoprit de ruralizare �i 
„��r�nizare”. Acest fapt era cu siguran�� de neevitat întrucât singura tradi�ie româneasc� 
autentic�, singura form� de continuitate real� în spa�iul românesc era cea rural-etnogra-
�c�, oricât de precar� ar � fost. Toate acestea au fost consecin�a de neevitat a încerc�rii 
de a r�spunde la o întrebare pe care Maiorescu o l�sase deschis�:”care este fondul româ-
nesc în numele c�ruia critic�m formele occidentale introduse arti�cial?”. Dup� câteva 
ezit�ri, intelectualitatea româneasc� de sensibilitate conservatoare a r�spuns aproape 
unanim „fondul românesc este cel rural, ��r�nesc, etnogra�c” c�ruia i s-a ad�ugat, une-
ori, dimensiunea orotdoxist� (Biserica Ortodox� a r�mas strâns legat� de aceea�i tra-
di�ie rural� în spa�iul românesc, deci nu este vorba de nici o contradic�ie în acest sens). 
Paradoxurile nu se opresc îns� aici. Fie c� discut�m despre gândirea eminescian�, �e 
de cea s�m�n�torist� sau de ortodoxismul interbelic este evident c� discut�m despre 
proiec�iile ideologice ale unei intelectualit��i care a pierdut orice leg�tur� cu Satul �i 
cu 
�ranul real în ciuda inten�iilor a��ate. Este vorba despre o intellighen�ie alienat� a 
c�rei distan�� fa�� de realitatea rural�, ��r�neasc� în numele c�reia pretindea c� vorbe�te 
�i de la care se revendica era imposibil de dep��it. A�a cum liberalismul românesc a 
fost „o form� f�r� fond”, o crea�ie ini�ial� a unei intellighen�ii radicale care a înlocuit 
o burghezie cvasi-inexistent� (fenomen larg r�spândit în Europa Central� �i de Est, 
de altfel) tot a�a si conservatorismul românesc. Contrar modelului conservatorismului 
european la noi spiritul critic sub forma sa clasic� junimist� nu s-a manifestat ca o ex-
presie a unei tradi�ii autentice,ca o reac�ie de ap�rare a acesteia, ci, ini�ial având acelea�i 
origini intelectuale apusene ca �i obiectul criticii sale, s-a autonomizat apoi arti�cial, 
devenind o realitate în sine. A�a cum a vorbit de „autonomia esteticului”, Maiorescu 
ar � putut vorbi cu egal� îndrept��ire în ceea ce priveste tendin�ele esen�iale junimiste 
�i de „autonomia spiritului critic”. „Spiritul critic” a precedat astfel, în mod paradoxal, 
prin junimism încercarea de revendicare �i însu�ire a unei tradi�ii autohtone autentice 
(cea rural�, �re�te). Fire�te, atacul obsesiv îndreptat împotriva „produc�torilor de vorbe 

25 Ibidem, p. 120. 
26 Ibidem, p. 121. 
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goale” �i a teoriilor f�r� trup ini�iat de Eminescu a r�mas o constant�. Spre exemplu C. 
R�dulescu-Motru vorbea la 1904 de „termeni juridici, de ajuns pentru a asigura ferici-
tului lor posesor un câ�tig convenabil f�r� prea mult� munc�; ai carte, ai parte”27, iar A. 
C. Popovici ve�tejea „acele vavilonii de teorii f�r� temei, str�ine de �ar� �i primejdioase 
pentru popor”28 De asemenea, la urma�ii ideologici ai lui Eminescu virulen�a criticii 
se acutizeaz�, agitând chiar spectrul unei reac�ii violente: „Iar dac� asemenea idei se 
introduc cu violen�� în asemenea ��ri, ele dau loc la convulsiuni na�ionale, la reac�iunea 
�reasc� a unei mentalit��i siluite �i maltratate”29 �i în sfâr�it acea�i apel la virtu�ile sal-
vatoare ale ancor�rii în tradi�ie în fa�a asaltului arti�cialului mecanic: „Nu acela e om 
politic care cu mijloace me�te�ugite creeaz� institu�ii noi, arti�ciale, �ubrede, de azi pe 
mâne. Omul politic adapteaz�, în mod artistic, vechile institu�ii noilor nevoi”30 În nici 
un caz nu este în inten�ia noastr� s� minimaliz�m sau s� depreciem încercarea de edi-
�care intelectual� a conservatorismului românesc în�eles ca un continuum ideatic de la 
junimism pân� la formele de na�ionalism ruralizant-ortodoxist din perioada interbelic�. 
Ideea fundamental� r�mâne aceea c� toate aceste contradic�ii �i paradoxuri nu au fost 
altceva decât o serie de încerc�ri succesive �i într-un fel temerare de a r�spunde la o 
situa�ie în esen�a ei paradoxal�, cea a discontinuit��ii istoriei române�ti, o situa�ie care, 
prin îns��i lipsa unei tradi�ii politice sau culturale autentice, f�cea imposibil� existen�a 
unui conservatorism românesc dup� modelul celui occidental. Astfel, „spiritul critic” 
a devenit la noi o realitate autonom� �i punctul de pornire al unui demers intelectual 
conservator, precedând (din nou paradoxal) asumarea unei tradi�ii (care nu putea � în 
�nal decât cea rural�) în sens invers evolu�iilor din Occident unde, în mod �resc, „spi-
ritul critic” a însemnat o reac�ie instinctiv� de ap�rare a unei tradi�ii organice, autentice. 

În tot acest context intelectual deosebit de complex discu�ia despre începuturile 
spiritului critic în cultura român� este foarte interesant�. Faptul c� prin A. Russo �i în 
mai mic� m�sur� V. Alecsandri critica moderniz�rii apare chiar la promotori declara�i 
ai acesteia („bonjuri�ti” �i apoi pa�opti�ti) este un fapt nu doar paradoxal, dar �i reve-
lator. Lipsa oric�rei instrumentaliz�ri politice a acestui discurs, caracterul s�u profund 
personal pledeaz� înc� o dat� pentru deplina sa autenticitate. Prin�i între un trecut 
mort �i un prezent populat de �c�iuni ace�ti (auto) critici atipici surprind in nuce într-o 
form� neprogramat� aproape toate constantele criticii moderniz�rii spa�iului românesc. 
Motiva�ia lor esen�ial� este c�utarea unei realit��i autentice care sa-i elibereze din prizo-
nieratul „pseudomorfozelor” �i „tiraniei cuvintelor”. Nostalgia trecutului patriarhal este 
înso�it� de con�tiin�a irevocabil� a pierderii sale. Aici subiectul �i obiectul criticii coincid, 
„bonjuri�tii” î�i manifest� regretul de a � contribuit la ruperea vechilor leg�turi. Etapa 

27 Constantin R�dulescu-Motru, Cultura român� �i politicianismul, Craiova: Editura Scrisul 
Românesc, 1995, p. 137 

28 Aurel C. Popovici, Na�ionalism sau democra�ie (O critic� a civiliza�iei moderne), Bucure�ti: Editura 
„Albatros”,1997, p. 95. 

29 Ibidem, p. 101. 
30 Ibidem, p. 108. 
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urm�toare, cea junimist�, este marcat� de deta�are, impersonalitate �i intelectualism. 
Critica „formelor f�r� fond” importate din Occident se face cu ajutorul unui instrumentar 
critic de asemeni împrumutat din Occident. Obiectul criticii este constituit de procese im-
personale, actan�ilor evenimentelor li se acord� o importan�� redus�. Momentul urm�tor 
din evolu�ia spiritului critic este constituit de gândirea eminescian�. Eminescu, marcat 
de aceea�i dispunere afectiv� precum Russo sau Alecsandri, radicalizeaz� discursul 
nostalgic al acestora �i-l transform� într-un adev�rat rechizitoriu la adresa „claselor su-
perpuse”, a „proletarilor condeiului” �i a caracterului steril �i neproductiv al domina�iei 
lor. Ace�tia sunt obiectul personalizat �i vituperat al criticii eminesciene radicalizate. 
În spatele acestei escalad�ri se poate întrez�ri aceea�i nevoie de c�utare a unei realit��i 
solide �i a evad�rii din �c�iunea cuvintelor �i a produc�iei in	a�ionare de vaste cantit��i 
de hârtie. Faptul c� Eminescu g�se�te ca solu�ie edi�carea unei utopii regresive este o 
m�rturie c� aceast� c�utare se încheie cu un e�ec. 

Începuturile spiritului critic în cultura român�

Rezumat. Apari�ia spiritului critic tratând procesul de modernizare �i occidentalizare a României a stat 
sub semnul paradoxului. De regul� începuturile spiritului critic sunt asociate cu „Junimea” �i cu emblema sa 
intelectual� Titu Maiorescu, îns� a existat o form� timpurie a criticii reprezentat� de ceea ce Garabet Ibr�ileanu 
a denumit „prima �coal� critic� moldoveneasc�” (având ca promotori � guri precum Mihail Kog�lniceanu, Vasile 
Alecsandri, Alecu Russo sau Costache Negruzzi) care a fost asociat� cu o necru��toare critic� lingvistic� �i 
estetic� (prima direc�ionat� împotriva exceselor latiniste comune în jur de 1848). Toate � gurile men�ionate mai 
sus au fost partizani ai occidentaliz�rii �i moderniz�rii �i participan�i activi la revolu�ia din 1848. 

Am încercat s� urm�rim în acest studiu o anumit� progresie în timp în dezvoltarea criticii culturale a mo-
derniz�rii României, critic� ce la început a tins s� devin� o autocritic� a partizanilor români ai moderniz�rii. 
Alecu Russo �i Alecsandri deplâng în re	 ec�ii profund personale dispari�ia vechii lumi patriarhale �i proliferarea 
incontrolabil� a „cuvintelor goale” ca unic produs al unei schimb�ri traumatice. Vina este internalizat�. Este 
vorba de c�utarea unei realit��i solide dincolo de „tirania cuvintelor”. Acest moment paradoxal este urmat de 
interludiul reprezentat de critica deta�at�, intelectualist� a „Junimii”. Aici critica este îndreptat� c�tre „formele 
f�r� fond” �i tinde s� se scufunde într-o descriere impersonal� a unor procese care au loc dincolo �i deasupra 
voin�ei prezumitvilor actori umani. Al treilea moment în începuturile spiritului critic românesc este reprezentat 
de critica pasional� �i vituperant� a lui Eminescu care preia temele lui Russo sau Alecsandri �i le radicalizea-
z�. Aici vina pentru pierderea vechii lumi este externalizat� �i personalizat�. Cei vinova�i sunt reprezentan�ii 
„claselor superpuse”, sterila plebe intelectual� �i eterna clientel� politic�. Dar r�spunsul lui Eminescu este 
edi� carea unei utopii regresive constând dintr-o imagine idealizat� a unui trecut organic românesc, în realitate o 
admitere tacit� a înfrângerii. C�utarea unei realit��i solide dincolo de „tirania cuvintelor” se încheie cu un e�ec. 

Cuvinte cheie: spirit critic, conservatorism, cultura român�, Eminescu, Junimea, occidentalizare, mo-
dernizare, Alecu Russo. 

The beginnings of critical spirit in Romanian culture

Abstract. The advent of the critical spirit concerning the impending process of Westernization and mo-
dernization of Romania was marked by paradoxical developments. Usually the beginning of critical spirit is 
associated with „Junimea” and its intellectual emblem Titu Maiorescu but an earlier and often ignored form of 
critique was what Garabet Ibr�ileanu termed as „The � rst Moldavian critical school” (represented by � gures 
such as Mihail Kog�lniceanu, Vasile Alecsandri, Alecu Russo or Costache Negruzzi) which tended to be 
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associated with a harsh linguistical and aesthetical critique (the � rst directed at the Latinistic exaggerations 
common around 1848). All of the above- mentioned intellectual � gures were partisans of Westernization and 
modernization and active participants in the Revolution of 1848. 

We have tried to follow in our study a certain temporal progression in the development of the cultural 
critique of Romanian modernization, critique which at � rst tended to become an autocritique of the Romanian 
partisans of modernization. Alecu Russo and Alecsandri are deploring in very personal re	 ections the loss of the 
ancient patriarchal world and the unstoppable proliferation of „empty words” as unique product of the traumatic 
change. The guilt is internalized. It is a search for a solid reality beyond the „tyranny of words”. This paradoxical 
moment is followed by the interlude represented by the detached, intellectualistic critique of „Junimea”. Here 
the object of critique is represented by the so-called „Forms without content” and the critique itself tends to 
be submerged in the impersonal description of processes which are beyond and above the presumed human 
actors. The third moment in the beginnings of Romanian critical spirit is represented by the passionate and 
vituperative critique of Eminescu who takes over the themes of Russo and Alecsandri and gives them a new 
and radical meaning. Here the guilt for the loss of the old world is externalized and personalized. The guilty 
ones are the members of the „superposed classes”, the sterile intellectual plebs, the everlasting political cli-
entele. But Eminescu`s answer is a kind of regressive utopia, an idealized image of Romanian organic past, 
in fact a tacite admission of defeat. The search for a solid reality beyond the “tyranny of words” is a failure. 

Keywords: critical spirit, conservatism, Romanian culture, Eminescu, Junimea, Westernization, moder-
nization, Alecu Russo. 


