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Abstract. The main focus of the present intervention is to approach, into
a face-to-face relation, the „fortyeighters“ (paºoptism) with Junimism
and critical spirit. 1848 generation builds up a national identity,
enthusiastically, unbounded, non-uniform and often contradictory. They
are well defined characters, people of action, with aptitude for adventure,
hardly able to act homogeneously. The Junimea Society takes over the
„fortyeighters“ message of change, but confers it a different content.
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„Închinaþi-vã cu dragoste ºi veneraþiune memoriei oamenilor din bãtrâna
generaþie, scrie N. Gane despre paºoptiºti; încãlziþi-vã inimile la amintirea fap-
telor ºi virtuþilor lor, cãci dacã n-ar fi fost ei, cine ºtie ce aþi fi astãzi voi ºi îm-
preunã cu voi, întreaga þarã!“1.

ªi avea mare dreptate N. Gane. Ei, paºoptiºtii, sunt „oamenii începutului de
drum“, cum remarca Paul Cornea, oameni proveniþi din boierimea mare (Fili-
peºti, Creþuleºti, Goleºti, Ghica, Câmpineanu, Bãlãceanu, Grãdiºteanu, Rosetti…)
sau din „nobleþea micã“, cum o numeºte C. D. Aricescu (precum fraþii Brãtianu,
Tell, Magheru, Heliade Rãdulescu, Bãlcescu…)2. Cei mai mulþi personalitãþi
puternice, curajoºi, iubitori de þarã ºi de culturã occidentalã. Constata Al. Russo:
„Ochii ºi gândul pãrinþilor se învârteau la Rãsãrit. Ai noºtri sunt þintiþi spre
Apus“. Toþi paºoptiºtii sunt educaþi în Apus, la curent cu dezvoltarea modernã a
Europei, sunt oameni a cãror principalã preocupare era sã aducã Europa pe
malurile Dunãrii (iniþial sincronizarea e mimeticã). Nu ei, oamenii lui 1848,
aduc Occidentul. Acesta venea singur, mânat înspre zona Europei Centrale ºi
Orientale de propria-i dezvoltare. Dar ei, paºoptiºtii, mijlocesc venirea acestuia
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ºi o încurajeazã. Spunea C. C.Arion, ministrul conservator din 1912: „Aspiraþiu-
nile de vieaþã nouã, de civilizaþiune au fãcut sã porneascã, încã demult, cãtre
strãinãtate, o adevãratã exoadã de tineri, formând lanþul nesfârºit care a unit ºi
uneºte þara noastrã cu lumina ºi cultura adevãratã’“3. O generaþie determinatã
istoric4, de o mare dãruire, cei mai mulþi iubind þara cu disperare — unii chel-
tuindu-ºi averea pentru ea: Constantin A. Rosetti, Nicolae Bãlcescu, Gh. Asachi
º.a. —, cu spirit de sacrificiu, cu o mare responsabilitate pentru soarta naþiunii5.
„În acea epocã o frumoasã miºcare de regenerare se produce în ambele þãri
surori, scrie Vasile Alecsandri. Tinerimea Moldovei, întoarsã de la universitãþile
Germaniei ºi Franciei, adusese cu dânsa în societate o comoarã preþioasã de idei
nouã ºi simþiri patriotice, comoarã ce nu va întârzia a se rãspândi în generaþia cea
junã de prin oraºe... O luptã neîmpãcatã ºi amarã începu între oamenii neieºiþi
din þarã ºi între tinerii crescuþi în strãinãtate ºi porecliþi bonjuriºti, zic luptã ama-
rã, cãci nenorocitul bonjurist avea în contra lui nu numai pe guvern ºi pe agenþii
puterilor învecinate, nu numai o societate întreagã desprinsã cu moravurile ve-
chiului regim, dar uneori chiar ºi pe rudele aproape. În fiecare familie se gãseau
faþã în faþã obiceiurile trecutului ºi ideile civilizaþiei moderne“6. Aceastã gene-
raþie a tinerilor (toþi au în jur de 30 de ani7) este legatã de generaþia similarã euro-
peanã prin organizaþiile masonice. Ea este promotoarea schimbãrilor înnoitoare
în societatea româneascã, rãmânând legatã, cum bine crede N. Iorga, ºi de gene-
raþia aºa-zisã „a Regulamentului Organic“, a acelor tineri formaþi în þarã (cu ex-
cepþia fiilor lui Bibescu sau Sturdza), cu perceptori strãini, „care aveau idei mai
potolite, ale epocii lui Ludovic Filip“. În orice caz, cum de asemenea considerã
N. Iorga, lupta împotriva Regulamentului Organic o va începe „cineva care nu
fãcuse studii în strãinãtate, ci era legat de boierimea de þarã a trecutului, Ion
Câmpineanu“8.

Paºoptiºtii sunt patrioþi înainte de orice altceva. De un patriotism izvorât din
romantism, puternic, copleºitor. Cu o foarte accentuatã dozã de exclusivism ºi
nevoie de legitimare. Spunea M. Kogãlniceanu la cursul sãu de istorie de la Aca-
demia Mihãileanã din Iaºi, din 1843: „Inima mi se bate când aud vorbindu-se de
numele lui Alexandru cel Bun, lui ªtefan cel Mare, lui Mihaiu Viteazul; ºi nu mã
ruºinez a zice, cã aceºti bãrbaþi pentru Români sunt mai mult decât Alexandru
cel Mare, decât Hanibal, decât Cezar. Aceºtia sunt eroii lumei, pe când cei
dintâiu sunt eroii patriei mele. Pentru mine bãtãlia de la Rãzboieni are mai mare
interes decât lupta de la Termopile ºi izbânzile de la Racova ºi Cãlugãreni îmi
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par mai strãlucite decât acele de la Maraton ºi Salamina, pentru cã sunt câºtigate
de Români. Chiar locurile patriei mele îmi par mai plãcute decât locurile cele
mai clasice. Suceava ºi Târgoviºtea sunt pentru mine mai mult decât Sparta ºi
Atena; Baia, un sat ca toate satele pentru strãin, pentru Român are mai mult preþ
decât Corintul...“9. O patrie mãreaþã îºi doreau paºoptiºtii. Ca Mickhiewicz o
Polonie redivivus. O patrie la fel de strãlucitoare ca acelea care îi dãduserã pe
Alexandru cel Mare, Hanibal sau Cezar. Se revendicau dintr-un vis. Dar din-
tr-unul neasemuit.

Generaþia lui 1848 construieºte o identitate naþionalã. Este marea generaþie a
redeºteptãrii. Un entuzism care se aprinde de la unul la altul, „în acea epocã în
care inimile vibrau la toate sentimentele“, dupã expresia lui C. C. Arion. Asimi-
lând romantismul, preluând elemente neoclasice ºi iluministe, paºoptiºtii înte-
meiazã literatura modernã, speciile ºi genurile literare, asimilând sursele de in-
spiraþie specifice secolului 19, un secol romantic (folclorul, istoria, natura). Pa-
ºoptiºtii acþioneazã entuziast, dezlãnþuit, neuniform, adeseori contradictoriu.
Sunt caractere bine conturate, oameni de acþiune, înclinaþi spre aventurã, care cu
greu ar fi putut sã acþioneze omogen10. Cei de-o vârstã cu ei, dar care nu se
angreneazã în miºcarea revoluþionarã, aºteptând momentul maturitãþii pentru a
prelua puterea de la pãrinþii lor, i-au învinuit cã au încercat sã preia puterea pre-
matur, la vârste prea fragede pentru jocul politic ºi i-au numit rebeli sau „oi ne-
gre“ ale pãturii conducãtoare („Frunzã verde meri creþeºti/ Toþi boierii Creþu-
leºti/Boieri mari, nepoþi de domni/ Se fãcurã libertoni“, cum circula o satirã
anonimã11). În contra paºoptiºtilor nu sunt atâta boierii mari, cât sunt cei mici,
slujitori pe la curþile celor mari, ispravnici, sameºi, pitari, cluceri, „ajunºii ulti-
melor decenii... de vînzare deºãnþatã a caftanelor“12, rezistenþi la occidenta-
lizare, care voiau ºi ei sã guste din noua lor stare socialã („clasa tombaterelor, a
bãtrânilor mici slujbaºi cu parampon, îmbâniºaþi ºi îngiubelaþi“13, dupã expresia
aceluiaºi G. Cãlinescu). Occidentalizaþii sunt numiþi iniþial „nemþi“, „capete
stropºite“, „franþuji“, iar spre 1848 „bonjuriºti“, „tineri nebuni“. Scrie Al. Russo:
„Ivirea pantalonului în prinþipate, ca tot lucrul menit a preface societãþile, fu
întâi ruºinoasã, râsã, hulitã ºi bagi. Cel dintâi român care ºi-au schimbat pe-un
frac ºi o pãlãrie au fost multã vreme pentru curþile boiereºti din Iaºi ºi din
Bucureºti un soi de caraghioz, sau, dupã limba rusã, un bufon. Vãtavii de prin
ogrãzi râdeau, rândaºii ºi þiganii s-ar fi ruºinat sã-ºi ia cãciula înaintea unui frac,
iar boierii, netezindu-ºi bãrbile mari ºi tufoase dupã rang ºi dupã cin, striga: mãi
neamþule! Cu un haz nespus. Iarna ºtrengarii alunga surtucile pe uliþã... cald...
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cald... cald... domnule... ºi alte multe iscodiri ale duhului de pe acea vreme. Bo-
ierii ºi cucoanele leºina de râs; un boier mare din capitalie, în ziua în care mai
mult de glumã decât dinandins se ºfãbiza, eºi pe uliþele Eºului... o mânã neagrã
ºi vânjoasã îl apucã de mânecile surtucului ºi un glas îi striga în ureche; a ce dra-
cul! ... domnule... parcã eºti surd... de când te strig! Hai degrabã sã dregi trãsura
cã aºteaptã boierul sã iasã la Copou!... Vezeteul luase pe boier sade de care-
taº!“14. Dar paºoptiºtii nu propun pur ºi simplu doar o preluare de putere, o
schimbare de generaþii, ci un nou tip de societate, structural deosebitã. „Noi
tinerii devenisem sâmburele împrejurul cãruia se grupau ideile viitorului“, scria
Ion Ghica15. Paºoptiºtii se defineau ca opuºi „bãtrânilor“16.

Ei, paºoptiºtii, vor fi ctitori ai istoriografiei moderne, constructori ºi slujitori
ai unui nou învãþãmânt, creatori ai unor opere literare devenite clasice. Cultura
paºoptistã se manifestã din anii 1830 pânã dincolo de 1860 ca un discurs al con-
testãrii unui sistem politic, social ºi cultural respins ca fiind împotriva oricãrei
ordini fireºti a lucrurilor. „Graþie lui Kogãlniceanu ºi prietenilor sãi, spontanei-
tatea dezvoltãrii culturale începe sã fie corijatã, literatura capãtã un þel pe care
sã-l serveascã, un criteriu care sã-i gireze reuºita, o perspectivã care sã-i anime
cãutãrile“17.

Paºoptismul este o ideologie revoluþionarã, de schimbare a societãþii româ-
neºti. O schimbare nu doar politicã, însã pornind de la politicã. Dar este în ace-
laºi timp o stare de spirit. Altfel nu s-ar putea explica de ce din aceeaºi generaþie
paºoptistã fac parte nu numai Avram Iancu, numele simbol al revoluþionarilor
ardeleni, dar ºi George Pomuþ, care se distinge la 1848 luptând în rândurile revo-
luþionarilor maghiari, apoi îl urmeazã pe Lajos Kossuth în exilul apusean, ca
ulterior sã ajungã un general glorios în rãzboiul de secesiune din SUA, în armata
unionistã. Pasiune ºi sinceritate au pus ºi unul, ºi celãlalt. ªi unul, ºi altul sunt
produse ale aceleiaºi generaþii. „Ceea ce spiritului romantic muntenesc i s-a
pãrut insolit ºi paradoxal în relaþia dintre Revoluþie ºi Lege, spiritului românilor
bãnãþeni ºi ardeleni (modelat, desigur, în tiparele culturii juridice a iluminismu-
lui iosefin) i s-a pãrut firesc ºi necesar“18.

Paradoxalã este ºi considerarea paºoptismului ca o asumare a modernitãþii ºi,
pe de altã parte, încadrarea lui într-un proces de imitaþie. Pentru cã spaþiul ro-
mânesc trãieºte la mijlocul veacului al 19-lea o frenezie a imitaþiei. Imitaþia nu
e de sorginte paºoptistã, cum o considerã junimiºtii, dar nu-i mai puþin adevãrat
cã puternica apropiere de Occident pe care o presupune paºoptismul a influenþat
ºi impulsionat imitaþia. Ea, imitaþia, e o caracteristicã a începuturilor moderni-
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zãrii, pe care mulþi o sesizeazã (vezi amintirile, jurnalele lui Constantin Arge-
toianu, Constantin I. C. Brãtianu, Sabina Cantacuzino, Nicolae Gane, Ion Ghica,
Nicolae Kretzulescu, Titu Maiorescu, Nicolae Suþu, Gh. Panu, Al. Papado-
pol-Calimah, Ion Heliade Rãdulescu, Radu Rosetti, George Sion, I. Valenti-
neanu). Paºoptiºtii au combãtut imitaþia, dar inegal, nu la fel în toate domeniile.
Junimiºtii îi vor declara un rãzboi deschis. Imitaþia e evidentã în prima parte a
veacului 19. O întâlnim ºi dupã aceea, dar nu sub forme atât de nedisimulate. Se
imita totul ºi de cãtre toþi. De pãtura conducãtoare mai întâi. Titlurile boiereºti
iau o formã occidentalã. Domnul devine principe sau prinþ (cele douã denumiri
coexistã pânã în 1881, când România se proclamã regat); uneori se menþine titlul
de beizadea (fiu de domn), dar, ca în cazul lui Grigore Sturdza, se adaugã „prin-
þul beizadea“. Octav-George Lecca, în cartea lui despre familiile româneºti de
boieri, atribuie fiecãrui rang echivalentul occidental. ªi atunci marele ban devine
duce de Craiova, marele vornic ajunge grand justicier, marele clucer, grand
maître des cérémonies, marele postelnic, grand chambellan… Era doar imitaþie
sau dorinþa de aliniere la Occident? ªi una, ºi alta. Pentru Dimitrie Bolintineanu
era un fel de maimuþãrealã ºi în romanul sãu, Manoil, ia în rãspãr aceastã ten-
dinþã. Unul din personajele romanului sãu primeºte o scrisoare în genul: „Fami-
lia Parascovenilor este cea mai veche din Valahia; baroni de Ilfov, conþi de Râm-
nic, marchizi de Craiova au stat în neamul nostru, precum genealogia ce am dat
sã-mi facã la Paris…“. Erau, dupã Bolintineanu, rãtãciri de tot râsul. Cãderi în
ridicol19. Ca ºi exageratele cãutãri de ascendenþe strãine ºi deci nevoia de a
schimba ortografia. Vorniceasa Elena Sturdza vrea cu tot dinadinsul o origine
vest-europeanã. ªi pleacã la Viena sã ºi-o caute. Gãseºte o familie Turzo. ªi e
convinsã cã e chiar familia ei. ªi pânã la moarte a vrut sã i se spunã contesã, sus-
þinând sus ºi tare cã titlul îi fusese dat de împãratul Austriei. Familia Negru se
transformã în Negruzzi (aºa o sfãtuieºte un profesor italian care fusese în
Moldova pe la început de veac 19). Radu Rosetti e foarte mândru de ascendenþa
italianã a familiei sale. Un alt personaj al lui Bolintineanu, Iordache, îºi zicea
principele Iordache ºi soþia lui era în stare sã rupã legãturile cu cei mai buni
prieteni dacã nu-i spuneau ei principesã, iar fiului de ºase ani principe. „Maladie
ridiculã ce bântuie de la un timp încoace multe capete seci; fruct al moravelor
strãine ce unii români în cãlãtoriile lor în Europa au putut sã culeagã în cãi
ferate, în birturi, în baluri publice, pe unde au lunecat.“ Fiica lui Todoraº Balº,
cãsãtoritã Latescu, devine anglomanã sub influenþa guvernantei engleze a surorii
sale mai mici ºi „þinea casa ºi grajdul dupã moda englezeascã“, cumpãrase ºi
hamuri englezeºti, iar pe surugiii ei þigani îi îmbrãcase în livrele de surugii de
poºtalion englezesc, ba chiar îi învãþase cuvinte englezeºi20. Alecu Russo scrie
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cã „boierii cei mai de sus au dat limbii franþuzeºti stãpânire în saloane ºi cores-
pondenþe intime“, limba românã nemaifolosind-o decât cu oamenii lor slujbaºi
ºi la tribunal. Elegantele doamne ale protipendadei, îmbrãcate desigur dupã
ultima modã de la Paris, dupã cum observã tot Alecu Russo, nu vorbeau decât
de Balzac, Soulie, Lamartine, Hugo, Kock, Dumas…21 Marii boieri ºi soþiile lor
erau imitaþi de boierii de-al doilea, al treilea rang… cu soþiile lor. Nu lipsesc
echivocurile, pentru cã apar schimonosiri de cuvinte, construcþii bizare, accente
hilare. Un limbaj de tranziþie pe care Vasile Alecsandri îl redã în expresia sa cea
mai autenticã prin modul de a vorbi al coanei Chiriþa22. Imitaþia e prezentã nu
doar la mijloc de veac, ci ºi mai târziu, chiar ºi dupã reacþia intelectualã a „Ju-
nimii“ care aduce spiritul critic. La celebrul bal mascat dat de prinþul Bibescu în
1881, participanþii sunt deghizaþi în ducele de Merly (prinþul Bibescu), în
Cromwell (Gr. Cantacuzino), în Don Juan (Nicolae Cerchez), în un patrician de
Veneþia (prinþul Ferdinand Ghica), M. Marghiloman în Pompoinet din La fille de
M-me Augeot… Doamnele se costumeazã la fel, în „straniere“. Apare ºi o þã-
rancã. Din Bãrãgan sau din Câmpia Siretului? Nu, din Mans. Doar un singur cos-
tum românesc, al Olgãi Mavrogheni, doamna de onoare a principesei Elisa-
beta23. Secolul 19 e marcat de „etichetã“, de regulile de comportament. Un do-
meniu în care imitaþia e la ea acasã. În rândul celor din „lumea bunã“ aceste
reguli se învaþã datoritã guvernantelor, profesorilor strãini ºi educaþiei în oraºele
europene. Când, în 1834, noul domn Alexandru Ghica renunþã la hainele orien-
tale ºi la ceremonia sãrutatului de mânã, el anunþa un început de schimbare a
mentalitãþii. Dar când cea de-a doua soþie a domnitorului Gh. Bibescu, ajutatã de
colonelul Grammont, introduce la reºedinþa domneascã eticheta de la Curtea
Franþei24, ea propunea limpede o imitaþie. Gestul lui Al. Ghica va avea urmãri,
gestul doamnei Bibescu „provoacã felurimi de glume în societatea bucureº-
teanã“, cum observã N. Kretzulescu. Era diferenþa dintre dorinþa de înnoire ºi
imitaþia directã, afiºatã, care stârnea reacþia mediului autohton, pus în situaþia de
a se schimba peste noapte. Spre sfârºitul veacului diferenþa dintre schimbare ºi
imitaþie începe sã nu mai aibã contururi aºa de precizate. Înnoirea pãtrunsese
deja peste tot ºi imitaþia nu se mai simþea atât de frapant. Era perceputã doar ca
tendinþã. Dacã la Paris se purtau pantaloni largi, la Bucureºti se purtau foarte
largi. Dar, prin intervenþia pãturii culte, Dinu Pãturicã nu se mai duce la iarmaroc
sã cumpere tablouri. Între el ºi tablou apare artistul. Aºa cum între model ºi imi-
tator apare spiritul critic25.

Junimiºtii preiau mesajul de schimbare al paºoptiºtilor, dar îi dau alt conþinut.
În toate domeniile. În domeniul limbii, ei atacã latinismul iniþiat de ªcoala Ard-
eleanã ºi de urmaºii acesteia, August Treboniu Laurian sau Timotei Cipariu. La-
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tinismul servise pentru identificarea limbii române într-o mare familie, a limbi-
lor latine. Îºi împlinise menirea. Trebuia sã cedeze locul modernizãrii alfabetului
latin, ortografiei fonetice, împrumuturilor neologice din limbile romanice. În
domeniul literaturii Titu Maiorescu propune cu studiul sãu „O cercetare criticã
asupra poeziei române“, din 1868, un reper fundamental, propune criteriul este-
tic ºi nu pe cel cultural. Numai aºa se puteau promova valorile ºi se puteau în-
depãrta mediocritatea ºi veleitarismul. Eºueazã proiectul sãu de antologie a poe-
ziei, rãmân însã ideile ºi criteriile poeticitãþii textelor. În ceea ce numim educaþia
culturalã, junimiºtii familiarizeazã publicul românesc cu ideile noi din spaþiul
cultural european. Circa 17 ani de prelecþiuni culturale pe teme de filosofie,
istorie, literaturã, arte lasã urme ºi pregãtesc societatea româneascã pentru trãiri
culturale moderne26. Camil Petrescu observa despre literatura paºoptistã (artico-
lul „Amintirile colonelului Grigore Lãcusteanu ºi amãrãciunile colofilismului“,
unde gãsim o evaluare deosebit de precisã a impactului Junimii în epocã): „Sufo-
catã de verbozitatea metisã (bonjurism, chiriþism, epoca «Titircã imimã rea» ºi
Ricã Venturiano), intelectualitatea româneascã s-a recules în ordinea preconizatã
de Junimea ca într-un refugiu de frumuseþe ºi, având de ales între tulburarea de
mahalagism cultural a timpului, de o parte, ºi seninãtatea stilisticã a lui Maio-
rescu, de alta, n-a stat decât douã decenii la îndoialã“. Adãugã apoi: „Momentul
era obligatoriu, dar abia azi înþelegem cã s-a fãcut cu o sacrificare a autenticului,
a pateticului, a strãfundurilor psihologice, aproape dureroasã. S-a supraevaluat o
caligrafie stilisticã al cãrei farmec stãpâneºte astãzi toatã intelectualitatea ieºitã
din ºcoala româneascã, sugestionatã, cuceritã de imperativele ei literare“27.

Generaþia paºoptistã „a dorit sã construiascã o þarã care sã însumeze naþiunea
în care credeau ºi totodatã modernitatea“28. Paºoptiºtii s-au rupt de modelul grec
ºi au îmbrãþiºat modelul francez, Franþa fiind pentru ei Noua Romã fondatoare,
o Romã a modernitãþii. „Toþi revoluþionarii munteni de la ’48 din Franþa vin“,
scria Nae Ionescu, în articolul sãu „Cumpãna dreaptã“, din 1931. Îl continua pe
Al. Depãrãþeanu, care, în epocã fiind, considera cã revoluþia de la 1848 „n-a fost
naþionalã, ci numai o maimuþãrie dupã aceea de la Paris“. Le rãspunde Mircea
Eliade, luându-l pe B. P. Haºdeu ca intelectual reprezentativ pentru jumãtatea
secolului 19: „cred cã e o judecatã pripitã; oamenii aceia voiau sã întreacã
Europa, ei se simþeau în zorile unei noi umanitãþi, începeau un nou ev. Oamenii
Renaºterii nu aveau conºtiinþa cã maimuþãresc antichitatea, ci cã o restaureazã“
(în Prefaþa la Operele lui Hasdeu). Generaþia ’48 nu se îndreaptã doar cãtre
Franþa pentru studii. O face ºi spre Germania ºi Austria, unde mulþi se duc la în-
vãþãturã. Anii petrecuþi la studii nu-i fac sã se îndepãrteze de þarã. Dimpotrivã,
dupã dobândirea de mai multã sau mai puþinã carte, toþi se întorc acasã, unde
pregãtirea lor se pune în valoare. Sentimentul lor patriotic nu se pierde, ci e
stimulat de exemplul dat de ºcolile Apusului. Ei vor fi fruntaºii luptei pentru
unire ºi cei dintâi constructori ai României moderne. Paºoptiºtii sunt legaþi unii
de alþii în Principate, dar ºi în Transilvania, prin societãþile secrete sau legale:
Societatea Filarmonicã, Partida Naþionalã, Societatea Literarã, Frãþia, Asocia-
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þia Literarã, Constituþia, Societatea Naþionalã Românã de la Pesta º.a. În 1861,
se creeazã în Transilvania Asociaþiunea Transilvanã pentru Literatura Românã
ºi Cultura Poporului Român (ASTRA), care va juca un rol însemnat în miºcarea
naþionalã a românilor transilvãneni. În 1861, apare la Cernãuþi, în Bucovina, So-
cietatea pentru Culturã. Doi ani mai târziu, ia fiinþã la Iaºi Junimea, cu un rol
determinant în orientarea culturii române spre ea însãºi ºi nu spre imitaþia facilã.
Mentorul acestei societãþi, Titu Maiorescu (1840–1917), credea cã un popor
poate trãi fãrã culturã, dar nu poate supravieþui cu o culturã falsã. Maiorescu, în
prefaþa primului sãu volum de discursuri parlamentare, recunoºtea marile merite
ale paºoptismului politic: „Fãrã îndoialã, miºcarea de la ’48 avusese însemnãta-
tea ei întrucît manifestase, cu oarecare rãsunet în Europa, deºteptarea conºtiinþei
naþionale în românii din Principate ºi voinþa lor de a se dezvolta în conexitate cu
civilizaþia occidentalã“. Dar nu putea sã nu observe scãderile miºcãrii, lipsa de
realism a oamenilor care au înfãptuit-o: „ca organizare politicã, înlãuntrul aces-
tei tendinþe generale, oamenii de la ’48 nu au lãsat ºi nu au avut nici o concepþie
realã. Constituþia din 15 iunie 1848, de pe Câmpul Libertãþii, de la Filaret..., era
o operã de fantezie, fãrã valoare practicã..., naiva aºternere pe hârtie a unui amal-
gam de idei nebuloase...“. Ideile generoase au putut, pentru moment, coagula
forþele naþionale în jurul revoluþiei, dar n-au putut inspira construcþia care trebuia
sã urmeze dupã izbânda lor. Aceastã construcþie, observãm noi, o va da progra-
mul divanurilor ad-hoc, program identic în ambele principate ºi adoptat în una-
nimitate: autonomia ºi neutralitatatea celor douã principate, unirea lor într-un
singur stat, sub numele de România, având în frunte un principe strãin ereditar
dintr-o familie domnitoare din Europa (familie care sã nu fie rusã sau austriacã),
un guvern reprezentativ ºi constituþional, garanþia colectivã a celor ºapte Mari
Puteri europene. Un program de o chintesenþã remarcabilã. Sã recunoaºtem însã,
acest program n-ar fi fost posibil fãrã euforia creatã de 1848 ºi oamenii sãi.
Programul divanurilor ad-hoc porneºte de la paºoptism, preluându-i imboldurile,
dar înlãturându-i patetismul. Junimismul dezvoltã programul divanurilor, trans-
formând sinteza programatoare a acestora în program de guvernare sub auspi-
ciile spiritului critic. Între cele trei manifestãri ale transformismului moderniza-
tor e o continuitate, nu o antinomie, cum am fi tentaþi sã credem la o primã ve-
dere29.

Europa se afla în plin liberalism, doctrinã care cultiva elitismul, credinþa cã
un grup de oameni poate schimba o realitate chiar ºi numai prin legãturile dintre
ei, nu neapãrat prin contactul cu o masã mai largã, încã neconºtientizatã, ºi care
nu „simþea“ necesitatea schimbãrii. Pânã târziu, dupã Primul Rãzboi Mondial,
între elita politicã ºi culturalã a românilor ºi masa mare a poporului distanþele au
fost mari. Mult prea mari.

Paºoptismul a avut douã laturi de manifestare. Una a fost criticã, la adresa
boierimii, a grecismului ºi a fanariotismului, iar pe plan extern o reacþie la adresa
protectoratului rus. A doua laturã a fost una formativã, în locul societãþii exis-
tente, în care toate relele se adunaserã, propunând o altã societate, care avea ca
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model Occidentul. Confruntarea teoriilor, viselor, dorinþelor paºoptiºtilor cu rea-
litatea a lãsat prea mult loc de manifestare lui I. L. Caragiale ºi spiritului sãu:
„nici progres fãrã conservaþie, nici conservaþie fãrã progres“. Cuvintele antite-
tice i le pusese la îndemânã I. Heliade-Rãdulescu.

BIBLIOGRAFIE

Alecsandri, Vasile, Prozã, Bucureºti, Editura Cartea Româneascã, 1983;
Alecsandri, Vasile, Chiriþele, Bucureºti, Editura Minerva, 1978;
Almanahul Societãþii Scriitorilor Români pe anul 1912, anul I, Bucureºti, Editura Revistei Flacãra, 1912;
Anghelescu, Mircea, „Ultimul paºoptist“, în Observatorul cultural, nr. 452 din decembrie 2009;
Aricescu, C. D., Capii revoluþiunii române de la 1848 judecaþi dupã propriile lor acte, Bucureºti, 1866, vol.

I;
Aricescu, C. D., Satire politice care au circulat în public manuscrise ºi anonime, între anii 1840-1866,

Bucureºti, 1884;
Bacalbaºa, Constantin, Bucureºtii de altãdatã (1878-1884), ediþie Aristiþa ºi Tiberiu Avramescu, Bucureºti,

Editura Eminescu, 1993;
Bolintineanu, Dimitrie, Elena – roman original de datine politic-filosofic, 1862, în Dimitrie Bolintineanu,

Manoil – Elena, Bucureºti, Editura Minerva, 1971;
Bolintineanu, Dimitrie, Cãlãtorii, Bucureºti, Editura Minerva, 1987;
Bulei, Ion, „Generaþia redeºteptãrii naþionale“, în Istorie ºi Civilizaþie, an III, nr. 20, mai 2011;
Bulei, Ion, O istorie a românilor, ed. a IV-a revãzutã, Bucureºti, Meronia, 2007;
Cãlinescu, G., Istoria literaturii române de la origini pânã în prezent, ediþia a II-a revãzutã ºi adãugitã, ed.

A. Piru, Bucureºti, Editura Minerva, 1982;
Cornea, Paul, Originile romantismului românesc, Bucureºti, Editura Cartea Româneascã, 2008;
Cornea, Paul, Mihai Zamfir, Gândirea româneascã în epoca paºoptistã (1830-1860), Bucureºti, Editura pentru

Literaturã, 1969;
Gane, N., Amintiri 1848-1891, Craiova, Editura Scrisul Românesc, f. a.;
Ghica, Ion, Scrisori cãtre Vasile Alecsandri, Bucureºti, Editura pentru Literaturã, 1967;
Ghica, Ion, Opere, IV, Bucureºti, Editura Minerva, 1985;
Iorga, Nicolae, Istoria românilor - Unificatorii, vol. IX, Bucureºti, Tipografia „Datina Româneascã“, 1938;
Iorga, Nicolae, Spiritul public ºi literatura în epoca unirii, Bucureºti, Tipografia Jokey Club, 1915;
Maciu, Vasile, „Controverse între Ion Ghica, Nicolae Bãlcescu ºi C.A. Rosetti“, în Revista de Istorie, nr. 4,

1974;
Olariu, Elena, Mentalitãþi ºi moravuri la nivelul elitei româneºti, 1848-1866, teza de doctorat susþinutã la

Facultatea de Istorie a Universitãþii Bucureºti, 2003;
Rãdulescu, Ion Heliade, Amintiri asupra istoriei regenerãrii române, Bucureºti, 1893;
Rãdulescu, Mihai Sorin, Elita liberalã româneascã 1866-1900, Bucureºti, Editura All, 1998;
Referat.clopotel.ro/Junimea-14076.html, Dan Bianca;
Rizescu, Victor, „Culturi de opoziþie“, în www.Observator cultural.ro-articleD_20890;
Rosetti, Radu, Amintiri, Bucureºti, Editura Fundaþiei Culturale Române, 1996;
Russo, Alecu, Scrieri postume, publicate de Petre V. Haneº, Craiova, Editura Scrisul Românesc, 1925;
Xenopol, A. D., Istoria românilor din Dacia Traianã, vol. XII, ed. a 3-a, Ed. Cartea româneascã, f.a.;
www.observatorul cultural.ro-pasoptismul in trei forme de uitare, articleD_20888, Caius Dobrescu;
www.observator cultural.ro-Actualitatea provocãrii articleD_20891 Iulian Costache;
www.acad.ro/com2001/pag_com.01_2604_berindei.htm.

118 ION BULEI 9


