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Spre sfârºitul secolului al XIX-lea influenþa francezã în România ajunsese la
apogeul ei. Bucureºtiul luase o vizibilã amprentã parizianã. ªi nu doar Bucureºtiul.
Craiova, Constanþa, Iaºi... cãlcau pe aceleaºi urme. Cele douã axe principale ale
Bucureºtiului, nord-sud ºi est-vest, aminteau la grande Croisee a lui Haussmann
sau la grande Croisee din proiectul de restaurare a Parisului medieval al lui E.
Henard. Centrul medieval e ºi la Bucureºti întretãiat ºi luat în posesie ºi introdus
în noua reþea stradalã. De la est la vest ºi de la nord la sud. Cea dintâi axã fusese
tãiatã de Pake Protopopescu, cea de a doua de N. Filipescu, amândoi primari la
sfârºit de secol XIX. Clãdirile de pe cele douã axe nu erau nici pe departe înalte
ca acelea de pe marile bulevarde pariziene, dar tindeau ºi ele spre înãlþimi. Nici
perspectiva nu era ca la Paris, dar era evident europeanã. ªi poate cã era mai bine
aºa. Împãratul Franz Joseph, care viziteazã Bucureºtiul în 1896, e încântat de
Calea Victoriei. „Nefiind dreaptã, ci strâmbã la fiece 20-30 de paºi, prezintã altã
perspectivã ºi o altã înfãþiºare, ceea ce þine ochiul meu sub farmecul unei alte
priveliºti, pe când bulevardele (pariziene n.n.) de cum intri în ele, le-ai pãtruns
toatã fisionomia, care neavând nici o variaþie de aspect, devine monotonã ºi nu
intereseazã“. Aºa îi spunea el reginei Elisabeta, în trãsura care-i ducea la Palatul
regal, probabil ca sã-i facã plãcere. Imitaþia Parisului s-a fãcut ºi prin Halele
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Centrale din Piaþa Bibescu Vodã ºi Halele Amzei ridicate în 1872 ºi care, prin
construcþia lor din zidãrie, schelet de fier ºi sticlã imitau Halele din Paris. Tot în
1872 arhitectul francez Alfred Berthon construeºte Abatorul. Parizianã e ºi moda
oraºului grãdinã. Parcul Ciºmigiu, chiar dacã e proiectat de austriacul Wilhelm
Mayer ºi decorat de peisagistul german Fr. Rebhuhn, aduce aminte de Jardin des
Plantes de la Paris. Parcul Carol ºi mai pronunþat, fiind decorat în 1906 de E.
Redont, cel care fãcuse ºi parcul Bibescu din Craiova. Planurile de construcþie
ale celor mai renumite palate din Bucureºti sunt fãcute fie de arhitecþi francezi,
fie de artiºti români absolvenþi ai Beaux Arts-ului. Ateneul Român, în 1888, e fã-
cut de arhitectul francez Galleron, Banca Naþionalã, în 1895, dupã planurile ace-
luiaºi Galleron ºi ale lui Cassier Bernard, Biblioteca Centralã Universitarã, aripa
dinspre Hotel Continental, e opera lui Paul Gottereau. Tot el ridicã palatul
C.E.C, între 1896-1900, impozanta clãdire cu splendida sa arcadã susþinutã de
patru coloane ºi cu cupola monumentalã. Un alt arhitect francez, Albert Ballu,
care construise ºi Primãria Parisului, ridicã între 1890-1895 Palatul de Justiþie
(lucrãrile sunt terminate de Ion Mincu). Louis Blanc înalþã între 1894-1896 Pala-
tul Ministerului Agriculturii, acelaºi arhitect care în 1898 ridicã Curtea de Conturi,
iar, între 1900-1902, palatul Facultãþii de Medicinã. Palatul regal din Bucureºti
e refãcut între 1882-1885 tot de un arhitect francez, acelaºi Paul Gottereau, care
reface ºi Cotrocenii. ªi sunt numeroase hoteluri ºi clãdiri particulare tot opera
francezilor sau a românilor pregãtiþi în Franþa. Stilul arhitectonic e desigur fran-
cez: Renaºtere, neoclasic, eclectic. Pânã ºi statuile: Mihai Viteazul, I.C.Brãtianu,
Lascar Catargiu, Al. Lahovari, Take Ionescu... sunt opere ale lui C. Belleuse, Er.
Dubois, A. Mercier. Marile magazine, moda vitrinelor sunt pe Calea Victoriei ca
la Paris. Doar cã suntem într-un Mic Paris.

ªi influenþa Franþei nu se oprea pe stradã, la clãdirile care cãutau înãlþimile
cerului prãfos bucureºtean. Influenþa ei era ºi mai pregnantã dacã se intra din
stradã în interior. Decoraþia ºi mobilierul, dacã nu erau de la Viena, erau tot fran-
ceze, bibliotecile erau pline de cãrþi franþuzeºti, discuþiile cu oaspeþii, mai ales
ale doamnelor, aveau, de regulã subiecte de modã sau de literaturã francezã sau
de amintiri din timpul recentelor vizite la Paris, hainele erau dupã moda franþu-
zeascã, conversaþiile erau ºi ele, în bunã mãsurã, în limba lui Voltaire... În lumea
politicã, se gândea ºi se vorbea franþuzeºte. 101 miniºtrii din cei 141, câþi au fost
în Vechea Românie între 1866-1916, îºi fãcuserã studiile în Franþa ou en langue
française1. Franceza era limba folositã de regele Carol în audienþe, inclusiv în
acelea acordate miniºtrilor (vorbea francezã ºi cu acei politicieni care fãcuserã
studiile în Austro-Ungaria sau în Germania, cum erau P.P. Carp sau D. Sturdza
ºi cu care ar fi putut folosi germana (cu T. Maiorescu mai conversa în germanã).
ªi aºa va fi în tot cursul lungii sale domnii de 48 de ani. La Consiliul de Coroanã
de la Sinaia din 1914 limba în care s-a vorbit ºi în care s-a hotãrât soarta þãrii în
acel moment a fost franceza. ªi oamenii politici români folosesc franceza în co-
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respondenþa dintre ei, cu toate cã puteau folosi curent germana, cum fac D.A.
Sturdza cu P.P. Carp sau T. Maiorescu cu D.A. Sturdza. Diplomaþii români acre-
ditaþi în afarã trimit rapoartele lor în francezã (o vor face pânã în 1925), pentru
cã miniºtrii cãrora li se adresau la Bucureºti voiau sã ºtie cât mai precis ce au
discutat cu diverºi oameni politici din þãrile de reºedinþã (ºi discuþiile respective
se fãceau în francezã). Cel puþin aºa justifica folosirea francezei de cãtre diplo-
maþi Titu Maiorescu în 1913, într-o discuþie în parlament în timpul cãreia isto-
ricul N. Iorga ceruse ca rapoartele diplomaþilor sã fie în românã. Oricine voia sã
citeascã un ziar în limba francezã o putea face cumpãrând de la chioºcurile de
ziare în acei ani de sfârºit de secol XIX: L’Indépendence roumaine, Bucarest
artistique, L’Art roumain, Le Pays, Le Littérateur, Le Peuple roumain, La lanterne
moderne, unde semna Claymoore (Mihai Vãcãrescu), Le Bucarest mondain, La
Bourse de Bucarest, ..... Sau puteau merge la o librãrie francezã (de pildã, în anii
ultimi ai secolului ai XIX-lea, la Librãria G. Ioanid/ A. Spirescu, sau la Socecu,
la Bucureºti, la Dimitrie Daniel — la Iaºi, la Ig. Haimann, la Sinaia, sau sã ci-
teascã presa parizianã într-unul din hotelurile în stil francez din centrul Capitalei,
Hugues, de pildã, unde totul era francez (ºi mâncarea, pregãtitã cel mai adesea
de bucãtari francezi, aici bucãtarul se numea Trompette). La Teatrul Naþional
cele mai multe piese se jucau încã în francezã la sfârºit de veac sau fãceau parte
din repertoriul teatrului francez sau erau jucate de artiºti francezi...2 Dupã calcu-
lele lui Constant Mãnucã3, cuvintele franceze în limba românã, les emprunts
uniquement française, ou dans laquels la française reste la premiere langue de
référence, représentent quelque 39% du vocabulaire, avec un fréquence de prés
de 20%. C’est-a-dire que, dans la langage courant, un mot sur cinq en moyenne
est d’origine française (par comparaison, les emprunts allemands en roumain
ne représentent suivant la même statistique, que 0,98% du vocabulaire et 0,28%
de la fréquence). Modelul francez prinde ºi în domeniul asistenþei sociale, aºa
cum constatãm în legea de organizare a comunelor urbane din 1894 sau în activi-
tatea teoreticã ºi practicã a lui Constantin Severeanu ºi dr. Iacob Felix4. Dreptul
privat român e codificat în special pe filierã francezã, dreptul administrativ, de
asemenea (în prima fazã, ulterior fiind preferat modelul anglo-saxon), codul ci-
vil este tot cel francez (cu 300 de articole mai puþin decât cel francez ºi care preia
ºi dispoziþii din legiuiri româneºti anterioare)5. Influenþa francezã se manifestã
dominator ºi în administraþia localã6.

Modelul francez era doar vocaþia elitei sau era ºi a maselor (înþelegând prin
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mase, termen restrâns, ceea ce se înþelegea în secolul al XIX-lea, respectiv totali-
tatea celor care ºtiau sã scrie ºi sã citeascã ºi a celor care plãteau un impozit cãtre
stat, cu alte cuvinte a celor care mergeau la vot în regimul cenzitar)? Influenþa
francezã se manifesta, e limpede, la nivelul elitei. S-ar putea spune cã masele se
iau totdeauna dupã elitele lor conducãtoare. ªi dacã, în România de atunci, eli-
tele erau franþuzite, aºa erau ºi masele. Afirmaþia, chiar dacã are un adevãr în ea,
e prea simplistã. Ceea ce se poate constata mai curând este cã prin ziarele franþu-
zeºti, prin cãrþile franþuzesti, prin spectacolele de teatru cele mai diverse, în limba
francezã, prin folosirea curentã a acestei limbi în ceea ce însemna viaþã social-po-
liticã ºi culturalã modernã ºi mai ales prin învãþarea ei în ºcoalã, influenþa fran-
cezã depãºea cadrul restrâns al celor din „lumea bunã“. În Vechea Românie fran-
ceza era obligatorie în toþi anii de liceu — 7-8 ani, fapt reconfirmat la sfârºitul
secolului al XIX-lea de Legea învãþãmântului secundar a lui Spiru Haret din
1898. Deci franceza era cunoscutã mai mult sau mai puþin de toþi cei care urmau
cursul liceului, nu numai de elitã, în sensul restrâns al termenului. Într-un fel,
spre sfârºitul secolului al XIX-lea, influenþa francezã trece de la aristocraþie la
burghezie. Cea dintâi, aºa cum treptat predã întãietatea economicã, o predã ºi pe
aceea culturalã ºi politicã. De fapt, procesul e din ambele direcþii. Evident cã
pentru stratul superior al societãþii franceza se putea învãþa ºi acasã sau la studii
în Franþa. În 1898, tânãrul învãþat român Pompiliu Eliade publica teza sa de doc-
torat consacratã originilor influenþei franceze asupra spiritului public în Româ-
nia7. Eliade credea cã acel moment, când îºi scria el cartea, „c’est le moment où
l’on n’est ni trop prés ni trop loin du sujet de son étude; où l’on entend pour
ainsi dire encore le bruit des armes sans voir les combattants. La génération qui
nous prècede ne pouvait guère distinguer les traits caractéristiques de l’esprit
roumain ni juger impartialement de l’influence française; la génération qui nous
suivra sera en présence de l’esprit roumain tout formé et ne pourra plus peindre
sur le vif une influence qui aura cessé de se faire pleinement sentir“8. Judecând
în acel moment, la sfârºitul secolului al XIX-lea, învãþatului român i se pãrea cã
influenþa francezã în România a fost ºi mai era covârºitoare. Practic, dupã Eliade,
pânã la manifestarea ei poporul român nici nu avusese viaþã istoricã sau viaþã in-
telectualã. Un alt intelectual de vederi liberale, Eugen Lovinescu, referindu-se la
secolul XIX, nu gândea diferit, ceea ce îi permitea filosofului C. Rãdulescu-Mo-
tru sã priveascã cu multã ironie la o atare exagerare a factorului extern: „Iatã dar
cum s-a nãscut acest prunc... care vrea sã fie odatã civilizaþia românã! Copil din
flori în toatã puterea cuvântului. Tatãl sãu adoptiv, entuziastul Ion C. Brãtianu,
l-a gãsit pe malurile Senei. L-a crescut cât a trãit, apãrându-l de primejdiile reac-
þiunii ºi apoi l-a încredinþat Partidului Liberal, care l-a înfiiat pentru veºnicie“.
ªi Motru continua: „La formarea civilizaþiei, dupã d. Lovinescu, fondul sufletesc
al poporului român nu contribuie cu nimic... ªtim despre el cã se formeazã dupã
bãtaia vântului. Cât bate vântul de la rãsãrit este rãu ºi tulbure în civilizaþia ro-
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mânã. Cât bate vântul de la apus este bine.Aceastã fatalitate de hotare i-a fãrâmi-
þat poporului roman cu desãvârºire orice veleitate de autodeterminare. El este o
fiinþã pur pasivã ºi imitatoare“9.

Apreciind la un alt timp istoric decât acela în care a scris Pompiliu Eliade, noi
constatãm cã în ultimele decenii ale secolului al XIX-lea, influenþa francezã trã-
ieºte ultima ei perioadã de intensã manifestare. Dar constatãm ºi faptul cã aceastã
influenþã începuse sã devinã obiect de polemicã. Efectele nu erau considerate
doar pozitive, cum observãm la Pompiliu Eliade sau la Eugen Lovinescu. Pentru
alþi intelectuali, aceastã influenþã, confundatã cu influenþa Occidentului, în an-
samblu, fusese profund dãunãtoare. Pentru cã adusese imitaþia în culturã, distru-
gând creaþia proprie ºi, prin schimbarea modului de viaþã, respectiv prin moder-
nizare, adusese o creºtere masivã a exploatãrii celor mai mulþi. Primul aspect e
pus în evidenþã, cu inteligenþã ºi efect, de curentul Junimii, prin dezvoltarea teo-
riei formelor fãrã fond ºi a aºezãrii spiritului critic la baza culturii. Occidentalii
vedeau România prin prisma prejudecãþilor. Românii contemporani o vedeau ca
schimbatã doar la suprafaþã, o formã fãrã fond. Aºa a surprins-o acest întreg cu-
rent de gândire, care a fost junimismul, conturat în jurul revistei Convorbiri Lite-
rare, un curent ce cunoºtea la sfârºit de veac un sfârºit de glorie. Cel de al doilea
aspect preocupã pe cei mai mulþi intelectuali, pe marele poet Eminescu în primul
rând10. Pe o creºtere a sentimentului naþional, specificã Europei în preajma pri-
mului rãzboi mondial, verbul ardent al istoricului N. Iorga antreneazã în 1906
sute de studenþi pe strãzile Bucureºtiului în apãrarea limbii române, contre la
cohorte des francisés déracinés, retranchés au sein des classes dirigeantes du
pays. De observat totuºi cã în spaþiul românesc rezistenþa contra modernizãrii n-
a luat forma ostilitãþii, a împotrivirii fãþiºe. Românii nu au unAksakov, un Somiakov,
care sã opunã individualismului occidental un colectivism cum este acela rus, de
mir. Nu au avut un antioccidental ca Dostoievski, pentru care Rusia nu trebuia
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sã se europenizeze, pentru cã ea avea locul ei între Asia ºi Europa. Nu au avut
un Danielevski, care în cartea sa din 1869, Rusia ºi Europa, substituia Rusia
Europei, sau un reacþionar în politicã aºa cum a fost Pobedonosev. Românii nu
au avut în literaturã un Andrei Belâi, care, într-un poem al sãu, Petersburg, din
1908, vãrsa sângele tãtãresc asupra Occidentului. Andrei Blok chema sciþii îm-
potriva Europei, iar V. Briusov, în 1905, invoca „ferocele hun“11. Tradiþionalismul
românilor nu ia forme ideologice active, în politicã nu sunt antimoderniºti decât
sentimental.

Pentru diplomaþii strãini la Bucureºti scãderea influenþei franceze era pusã pe
seama creºterii influenþei germane. În spaþiul Transilvaniei, al Bucovinei, Bana-
tului influenþa germano-austriacã era aproape tot atât de puternicã pe cât era cea
francezã în Vechea Românie (Valahia ºi Moldova). Ca un element de compa-
raþie, în primul spaþiu germana era obligatorie în liceu, iar franceza facultativã,
exact invers de cum era în Regat. De aici nu se poate trage concluzia simplistã
cã era o elitã germanofilã în Transilvania, Bucovina, Banat ºi una francofilã în
restul spaþiului românesc. În realitate cele douã influenþe se intersectau ºi un stu-
diu al culturii transilvãnene la sfârºitul secolului al XIX-lea constatã „cu surprin-
dere“ cât de profundã era influenþa francezã în acest spaþiu unde principala limbã
de culturã era germana. Cu atât mai mult cu cât aceastã influenþã se sprijinea pe
numeroasele traduceri din literatura francezã, pe conºtiinþa solidaritãþii latine ºi
pe modelul de dezvoltare a culturii din Regat, care dã tonul general al culturii ro-
mâne12. În altã ordine de idei, pe mãsura creºterii Germaniei în forþa sa de ex-
pansiune, influenþa sa, nu doar în Ardeal sau Bucovina, nu înceteazã sã spo-
reascã. Contextul era configurat de un procent de circa 40-45% din comerþul Ro-
mâniei cu imperiile german ºi austro-ungar ºi de situaþia în care România era ºi
legatã politic de þãrile germane din 1883. E drept cã în vizitã la Paris, în 1900,
în calitatea sa de ministru de Externe, Al. Marghiloman spunea cã între România
ºi Franþa trebuie stabilite cât mai urgent ºi contactele politice, „cãci noi n-avem
niciun interes a pune toate ouãle noastre în acelaºi coº“13. E drept, de asemenea,
cã dupã încheierea alianþei franco-ruse în 1891-1892, la Bucureºti începe sã se
reconsidere situaþia României (nu întâmplãtor, toate concursurile de ocupare a
posturilor diplomatice aveau între subiecte alianþa franco-rusã ºi efectele sale).
Influenþa germanã e tot mai puternicã ºi în Vechiul Regat, în domenii ca acelea
ale istoriei, filosofiei, geografiei, specialiºtii formaþi în Germania începând sã fie
mai numeroºi decât cei formaþi în Franþa. Altfel, universitarii sunt în continuare
cei mai numeroºi proveniþi din ºcoala francezã (5 la 1 în 1892, la fel ca în 1864,
dar doar 2 la 1 în 1914!)14. În 1914 mai erau 330 de studenþi români la Paris, pro-
porþional a doua naþie dupã ruºi. Îmbucurãtor era cã la Universitatea din Bucureºti

6 ION BULEI 146

————————
11 D. Tschizewski, Storia dello spirito russo, Firenze, 1965, p. 251 ºi urm.
12 Andrei Radu, Cultura francezã la românii din Transilvania pânã la Unire, Cluj-Napoca, Editura Dacia,

1982, p. 77-82.
13 Arhivele Naþionale Centrale, microfilme Franþa, rola 58, c. 47.
14 Vezi Lucian Boia, „Sur la diffusion de la culture européenne en Roumanie“, în Modelul francez ºi expe-

rienþele modernizãrii. România, secolele XIX-XX., ed. cit., p. 9.



în acel an erau 3147 studenþi. Nu creºterea influenþei germane explicã reacþia la
adresa influenþei franceze. Ea a favorizat unele atitudini de împotrivire la mo-
delul francez, dar reacþia la acest model poate fi explicatã în principal prin creº-
terea ponderii factorului local, aflat într-o tot mai pronunþatã nevoie de legitimare.

Reacþia contra influenþelor strãine nu apare în societatea româneascã a ulti-
melor decenii ale secolului al XIX-lea la nivelul masei, ci al elitei intelectuale.
Ea are valoare culturalã. Tendinþei integratoare i se opune cea specificatoare.
Cea din urmã însoþise modernizarea din momentul începutului. Pentru cã nu s-a
preluat orice din modelele strãine, francez în special, ci s-a preluat cu o mãsurã,
care, în cazul când a fost depãºitã, a intervenit puterea de corecþie a realitãþii
existente. Însãºi tendinþa de integrare reprezintã un element esenþial al specifi-
cãrii. Odatã momentul începutului trecut, tendinþa integratoare ºi cea specifica-
toare devin divergente. Aºa se exlicã existenþa unor curente precum la noi „for-
mele fãrã fond“ ale lui Maiorescu, sau mai apoi semãnãtorismul, poporanismul,
gândirismul, evoluþionismul organic ºi paseist al lui N. Iorga º.a. Prezenþa lor dã
valoare culturii ºi ideologiei româneºti. Cãci, neîndoios, o mare parte a culturii
române se revendicã din acest spirit de reacþie. În fapt, cea mai bunã parte a cul-
turii române, e vorba de cultura clasicã.

Impresia cã societatea româneascã în secolul al XIX-lea se dezvoltã cu faþa
îndreptatã spre Paris e evidentã în ambele ipostaze, atât în aceea de receptare pe
toate cãile a influenþei civilizaþiei franceze, cât ºi în aceea de afirmare a propriei
identitãþi ºi de contestare a exceselor influenþelor strãine. Tot procesul s-a desfã-
ºurat dupã o schemã verificatã ºi în alte pãrþi: influenþa francezã a avut un rol
esenþial la începuturile modernizãrii societãþii (imitaþia este o sugestie primitã la
momentul oportun), graþie acestei influenþe s-a produs ridicarea societãþii res-
pective ºi, ulterior, în nevoia sa de identificare proprie, s-a reacþionat împotriva
ei. Adevãrul e cã influenþa strãinã nu distruge specificul. Îl provoacã ºi îl face sã
reacþioneze. Aceastã reacþie e esenþialã. Atunci devin interesante culturile recep-
toare de modele. Aºa s-a întâmplat ºi cu civilizaþia ºi cultura românilor. De aceea
ºi este foarte incitant pentru cercetãtor studierea sfârºitului de secol XIX.

„Constatând cã în Bucureºti sunt bulevarde, grãdini, mari clãdiri, francezul
vede aici un Paris mai mic. ªi cu toate acestea, impresia e dedusã dintr-un ra-
þionament fals“15. O spunea inteligentul cãrturar care a fost G. Cãlinescu. Din
faptul cã inspiraþiile stilului arhitectonic sunt foarte multe venite de la Paris nu
însemna cã românii au uitat stilul brâncovenesc în construirea oraºelor lor. Dupã
cum, din faptul cã intelectualul român ºtia o limbã strãinã ºi simþea plãcerea sã
dea lãmuriri în aceastã limbã unor cãlãtori de altã naþie nu se putea evident trage
concluzia cã românii nu-ºi iubeau limba. Pânã la urmã, ca sã preluãm din nou pe
G. Cãlinescu, „cenuºiul pluvios al Parisului, barocul rafinat, îngrãmãdirea tipicã
a mii de burlane deasupra mansardelor n-au nimic de-a face cu candoarea vãroasã
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a Bucureºtilor, oraº de praf din Bãrãgan, cu salcâmi albi ºi bisericuþe albe“16. În
arhitectura oraºului domina eclectismul de origine francezã, dar ºi un amestec de
Jugendstil, art nouveau ºi elemente bisericeºti, tot atâtea caracteristici ale unui
stil românesc. Atmosfera din Bucureºti sau din alt oraº din România sfârºitului
de veac XIX ºi început de XX era alta decât într-un oraº german sau francez. O
atmosferã de contraste, dintre care unele uluitoare, un oraº unde dna Heathcote17

gãsea caviar din ambundenþã ºi ieftin, dar nu gãsea apã sã se spele sau vedea
printre clãdirile moderne cum umblau tramvaie cu cai sau cãruþe de fân, trãsuri,
foarte multe trãsuri cu cai, un fel de budoare publice, vedea þigani aºezaþi pe tro-
tuare sau pe malul râului Dâmboviþa, un fel de „ºanþ puturos“, constata un ames-
tec de limbi multe, costume dintre cele mai diverse, cu prea multe culori, bãieþi
dezbrãcaþi pe jumãtate anunþând spre vânzare ziare franþuzeºti sau nemþeºti, un
oraº cu deosebire pãcãtos, unde fiecare gest parea încãrcat de chemãri pãgâne,
un oraº în care un turist ca ªehabeddin Bey întâlnea germani ºi unguri prin in-
dustrii, greci în afaceri, aromâni conducând restaurante ºi hanuri, bulgari pe
câmpuri, evrei în finanþe ºi pe români la restaurant, la teatru sau prin birouri gu-
vernamentale, dar ºi atunci doar între 11 ºi 13 sau între cinci ºi ºapte dupã
amiaza. Lui John Reed, de la Metropolitan Magazine, care vine prin România la
începutul secolului al XX-lea, capitala îi apare ca un amalgam de cafenele,
chioºcuri, pictori futuriºti, piºoare, o academie care face dicþionare, prostituate,
ziare deocheate, ofiþeri cu uniforme în culori pastel, femei prea rujate, prea date
cu ojã, un loc unde se fãcea multã politicã dar privitã ca o afacere personalã...
Pãrea cã Reed plecase dupã o prejudecatã a ceea ce însemna Orientul pentru un
occidental ºi chiar dãduse peste ea18. În fapt, la români, ca la atâtea alte popoare,
modelul occidental al modernizãrii nu s-a preluat pur ºi simplu, fãrã ca factorul
local sã fii contribuit. Etapele clasice ale evoluþiei moderne au fost comprimate
sau chiar anulate. În Apus modernizarea a cunoscut o desfãºurare relativ lungã,
ceea ce a îngãduit sedimentãri ºi maturizãri timp de mai multe generaþii. La ro-
mâni, ca ºi la alþii din aceastã zonã a Europei sau din altele, viteza trecerii de la
o etapã la alta n-a lãsat timp pentru sedimentãri asemãnãtoare. Aceasta a ºi deter-
minat în bunã mãsurã receptarea modernitãþii ca o succesiune de «forme fãrã
fond». Cercetãri istorice ºi sociologice mai noi încearcã sã dea ºi o altã imagine
a dezvoltãrii civilizaþiei care presupun aculturaþia, deci nu un transfer pur ºi sim-
plu de la civilizat la „barbar“, la „înapoiat“, la „necivilizat“, de la model la imi-
tator, fãrã ca acesta din urmã sã nu aibã nici o contribuþie (studiile lui René
Wellek, Robert Clements, Gerhard Kaiser sau Ulrich Weisstein, Lucien Febvre,
Marc Bloch, Braudel, Tudor Vianu, Al. Dima, A. Marino...). Hegemonia exce-
sivã a modelului clasic a fost depãºitã, elementul receptor a început a fi mai bine
studiat ºi pus în valoare ºi conceptul intensei comunicãri între culturi a dobândit
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o circulaþie care nu înceteazã sã creascã19.
În ultimele decenii ale secolului al XIX-lea se desãvârºea procesul imitaþiei

de forme occidentale, recte franceze, ºi începea sã se manifeste mult mai preg-
nant spiritul critic, reactiv. Ca la procesul Hallier de la Bucureºti din martie
1900. Hallier, inginerul francez care încheiase un contract cu statul român pentru
construirea portului Constanþa, tocmai dãduse faliment ºi bãncile franceze care
participaserã la împrumutul realizat de statul român în 1899 de un grup de bãnci
germane ºi franceze condiþionaserã participarea cu rezolvarea amiabilã a „aface-
rii Hallier“ pe calea arbitrajului, adicã nu a tribunalelor româneºti, ci a unuia in-
ternaþional. Procesul e o confruntare între opt avocaþi români ºi francezi cu-
noscuþi, toþi, francezi ºi români deopotrivã, formaþi de ºcoala francezã, între care
Raymond Poincaré, viitorul preºedinte al Franþei. Nemulþumit de necontenitele
vociferãri din sala tribunalului, Poincaré exclamã: „Nous sommes aux portes de
l’Orient, où tout est pris à la légère“ (vorbe repetate în urmã pânã la saþietate ºi
de cine trebuie ºi de cine nu trebuie). Gh. Panu, avocatul statului român, protes-
teazã, considerând vorbele o jignire. Poincaré cautã o explicaþie. La care Panu
intervine. „Iau act cu plãcere de retractãrile ºi scuzele dlui Poincaré“. „Un francez
nu cere niciodatã scuze“, riposteazã cu infatuare Poincaré. „Faschoda“, „Faschoda“20,
se aude din mulþime, amintind tuturor de incidentul Marchand-Kitchener. Într-
un fel, apostrofarea profesorului de cãtre cei care pânã atunci învãþaserã de la el.
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