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Abstract. The study on A.D. Xenopol and the public space analyses
Xenopol’s presence in the public space and his contribution to the creation
of the Romanian public space. There are brought into relief the historian’s
actions for enlarging the public space and those of cultural entrepreneurship,
his activity as a member of Junimea, his efforts in the building of a real
and appropriate image of the Romanians, his oration at the Celebration
at Putna, his presidency at the Congres for literary property, his relations
in the Romanian and European public space. Xenopol was engaged and
imposed himself as an intellectual of European sort.

1. Spaþiul public românesc

Despre spaþiul public discutãm în sensul conferit de J. Habermas: „Noi cali-
ficãm drept «publice» anumite manifestãri atunci când spre deosebire de cer-
curile închise, ele le sunt tuturor accesibile, în acelaºi fel cum vorbim despre
locuri publice sau despre case publice“1. Spaþiul public este acel spaþiu unde au
loc manifestãri accesibile tuturor. În accepþia autorului german, spaþiul public se
constituie atunci când „interesul public“ derivã indubitabil dintr-un „consens
raþional“ întemeiat pe „discuþii practice“ între actori sociali. Sfera publicã s-a
format odatã cu constituirea societãþii burgheze. Actorii sociali reflectã critic
asupra statului ºi asupra propriilor lor persoane ºi expun teme de interes pentru
public. Oricine poate interacþiona oricând cu oricine, discutând despre orice.
Spaþiul public în România s-a edificat dupã Unirea din 1859 când chestiunea

fundamentalã pentru noul stat a fost crearea unui spaþiu naþional românesc, dife-
rit faþã de spaþiul muntean sau spaþiul moldav. În primul rând, statul naþional ro-
mân putea sã funcþioneze în mãsura în care îºi asuma un spaþiu public naþional.
În al doilea rând, noul stat se înscrie în direcþia dezvoltãrii societãþii burgheze, el
însuºi fiind consecinþa noului tip de formaþiune socialã, cea capitalistã, victo-
rioasã în arealul european. În aceste circumstanþe, capitalismul impune un nou
spirit public, concretizat în exprimarea indivizilor ºi a grupurilor în spaþiul pu-
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blic, în participarea lor la dezbaterea publicã a problemelor de larg interes. Nu
trebuie uitat rolul presei în extinderea spaþiului public. Spiritul public românesc
datoreazã foarte mult presei din secolul al XIX-lea. Cu rare excepþii toþi mari
intelectuali din perioada modernã au exercitat alãturi de profesia lor de baza ºi
activitatea jurnalisticã.
Spaþiul public românesc a fost construit de pleiada de excepþionale persona-

litãþi din a doua jumãtate a secolului al XIX-lea, care au realizat necesitatea edi-
ficãrii unor relaþii noi, moderne ºi democratice între membrii unui grup ocupa-
þional, între grupurile sociale din societate. Acest spaþiu a reunit toate activitãþile:
ºtiinþifice, ºcolare, culturale, politice, sociale.
Prin opera ºi activitatea sa Xenopol a fost o prezenþã cu autoritate în spaþiul

public. El a impulsionat acþiunea de lãrgire a spiritului public. Xenopol s-a anga-
jat într-un dialog public permanent pe cele mai variate subiecte, dând astfel ex-
presie intelectualului de tip european. De fapt, Xenopol, aidoma tuturor gân-
ditorilor români, creatori de ºcoalã ºi ctitori ai unor discipline, au excedat cadrul
strâmt al universitãþii. Xenopol este o personalitate fondatoare, fiindcã prin opera
sa Istoria românilor în Dacia traianã a aºezat studiile istorice pe criterii ºtiinþifice.
Stãruim pe câteva momente privind prezenþa lui Xenopol în spaþiul public ºi

contribuþia sa la crearea spaþiului public.

2. Membru al Junimii

Ca „pãrticicã din societatea Junimea“, cum scrie I.C. Negruzzi în scrisoarea
cãtre Xenopol din 13 martie 18682, ºi ca „cel mai iubit ºi mai alintat copil al
Junimii“, cum îl descrie în Amintiri de la Junimea, Xenopol a exersat conduita
civicã ºi spiritul de dezbatere publicã în cadrul Junimii. Junimea, societate cul-
turalã constituitã la Iaºi în 1863, a fost cadrul în care s-au dezbãtut public pro-
bleme culturale ºi sociale din epoca de dupã 1860: ortografia ºi limba, organi-
zarea unor conferinþe prin care sã rãspândeascã în publicul larg cunoºtinþe din
varii domenii necesare în regenerarea spiritului public. Junimea a reprezentat un
veritabil spaþiu public.
Maiorescu îl descoperã pe Xenopol, elev fiind la Institutul Academic din Iaºi.

Pentru cã îl aprecia foarte mult ºi investind încredere în el, deseori tânãrul
Xenopol intra în casa profesorului, Maiorescu îl propune pe Xenopol ca bursier
al Junimii la Berlin pentru studiul istoriei ºi al filosofiei3. Bursa era de 150 de
galbeni pe an.
În 1871, reîntors de la studii din strãinãtate cu douã doctorate — în drept luat

la Berlin ºi în filosofie susþinut la Giessen —, a fost acceptat în societatea Ju-
nimea, „o societate care cu nedreptul a fost numitã societate de admirare mu-
tualã, fiindcã societate în care membrii sã se sfâºie mai mult unii pe alþii prin cri-
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tica lucrãrilor lor, decât Junimea nu cred ca sã fi fost pe lume“4, o observaþie ce
meritã a fi reþinutã. Deviza societãþii a fost intrã cine vrea ºi rãmâne cine poate.
Experienþa trãitã în cadrul societãþii ieºene îl face mai târziu sã contrazicã teza
încetãþenitã despre Junimea ca o confrerie. Junimea se distinge ca un loc public
pentru toþi cei care voiau sã participe la acþiunile ei, dar, cum bine constatã
istoricul, nimeni nu scãpa de criticã, ceea ce exprima un semn de viaþã asociativã
democraticã, iar „împricinaþii“ criticaþi nu puteau rãmâne indiferenþi faþã de
reacþiile celorlaþi junimiºti. Însuºi istoricul era atent la critici mergând pânã la
schimbarea propriului stil de redactare, renunþând la folosirea excesivã a neolo-
gismelor. La 29 octombrie 1871 Xenopol este desemnat secretar al Junimii, cali-
tate în care a scris procesele verbale ale ºedinþelor. Aici þine conferinþe apreciate
de junimiºti.
Ataºat iniþial Junimii, istoricul se vede la un moment înstrãinat de cãtre socie-

tatea ieºeanã. Forþa personalitãþii sale stã în câºtigarea poziþiei de istoric euro-
pean printr-un efort personal. Mijloacele ºi standardele de afirmare în spaþiul pu-
blic le-a însuºit în Junimea ºi de la membrii acesteia, înainte de toate de la
Maiorescu. Departe gândul de a susþine ideea dependenþei totale a istoricului de
Junimea, ºi cã fãrã stagiul în aceastã societate el nu s-ar fi impus, dar nici nu
poate fi negatã influenþa Junimii în exprimarea conduitei sale civice.
Deºi nu mai fãcea parte din Junimea, drept recunoºtinþã pentru sprijinul dat,

Xenopol a dedicat prima sa lucrare de anvergurã lui Maiorescu: Rãzboaiele
dintre Ruºi ºi Turci ºi înrâurirea lor asupra þãrilor române, apãrutã la Iaºi în
1880, lucrare nemenþionatã de Maiorescu în articolul Literatura Românã ºi Strã-
inãtatea din „Convorbiri literare“, 1882. Xenopol îi scrie lui Maiorescu ºi acesta
i-a justificat omiterea prin faptul cã lucrarea lui nu s-ar fi încadrat în studiul sãu.
T. Maiorescu nu mai avea aceeaºi opinie favorabilã despre tânãrul sãu coleg ca
atunci când, obligat sã absenteze din Iaºi pe perioada sesiunii parlamentare,
supune aprobãrii Ministerului Cultelor ºi Instrucþiunii Publice suplinirea sa de
cãtre „junele erudit Alexandru Xenopol […], autorul mai multor scrieri impor-
tante“, cerere respinsã pentru cã suplinirea nu poate fi fãcutã decât de un pro-
fesor din Universitate5. Xenopol nu a purtat niciodatã ranchiunã profesorului
sãu, încât nu se sfieºte sã spunã când era în plinã glorie universitarã ºi aca-
demicã: „Eu sunt creaþia lui Titu Maiorescu“, afirmaþie fãcutã cu ocazia sãrbã-
toririi lui T. Maiorescu la Universitatea din Iaºi, prilejuitã de retragerea lui Maio-
rescu din învãþãmânt ºi, semnificativ, acþiunea a fost organizatã de Xenopol.
În 1878 Xenopol pãrãseºte Junimea ºi se înscrie la liberalii moderaþi conduºi

de M. Kogãlniceanu. Xenopol s-a dovedit a fi independent în acþiunile sale, ºi
aici avem explicaþia colaborãrii la „Steaua României“, organul Liberalilor mo-
deraþi, în 1879, partid al cãrui membru era din 1878. Acest partid se formase în
Iaºi, dupã cum afirmã istoricul, sub presiunea reformei Constituþiei din 1878 de
la care se cerea, dupã tratatul din Berlin, împãmântenirea în masã a evreilor.
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Cum liderii Junimii Carp, Pogor, Maiorescu au acceptat condiþiile impuse de
Congresul de la Berlin, un grup, între care Vasile Conta, Grigori Buicliu ºi
Xenopol, a pãrãsit partidul Junimii politice, rãmânând numai în societatea
literarã. Transferarea „Convorbirilor literare“ (1881) la Bucureºti l-a afectat pro-
fund pe istoricul ieºean.
Fire independentã, Xenopol nu s-a împãcat cu disciplina rigidã a Partidului

Naþional Liberal ºi la 26 octombrie 1902 anunþã trecerea la conservatori. Peste 6
ani va trece la Partidul Conservator-Democrat înfiinþat de carismaticul Take
Ionescu.

3. Argumente ºi acþiune pentru o imagine realã asupra românilor

Xenopol aduce istoria în spaþiul public. Orice intervenþie porneºte de la date
sau evenimente istorice. El a intuit cã istoria nu mai poate rãmâne între zidurile
universitãþii. O anumitã influenþã a militantismului istoricilor francezi este vizi-
bilã în conduita profesorului ieºean, ºi cum bine s-a spus „Xenopol e un comba-
tiv din necesitate“6.
Încã din tinereþe Xenopol nu a optat pentru studiul de cabinet de unde sã ira-

dieze ideile, ci a coborât în agora unde s-a implicat, a dezbãtut, a combãtut, a im-
pus un spaþiu public. În scrisoarea din 1 aprilie 1868 cãtre Iacob Negruzzi scrie:
„eu nu studiez filosofia“ pentru cã „tendinþa naturalã a spiritului meu a fost tot-
deauna studiile istorice“7.
Pornind de la un articol din „Neue Freie Presse“ care denigra românii siste-

matic, Xenopol afirmã imperativul implicãrii în contracararea acestor poziþii în
scrisoarea cãtre Iacob Negruzzi din 5 februarie 1869: „atunci nu cred cã trebuie
sã tãcem, e de datoria oricãruia care poate s-o facã, sã se opunã torentului de ca-
lomnii ºi de miserii ce se povestesc în lume asupra noastrã“8. Inamicii þãrii o de-
nigreazã „fãcând cunoscut publicului numai infamiile ºi crimele ce se petrec la
noi ºi prezentând fapte singuratice ca expresiunea stãrei þãrei întregi“9. El s-a de-
cis, invitat de nemþi, sã combatã acest sistem de deformare a adevãrului despre
români prin publicarea unei schiþe a istoriei românilor „bazate strict pe isvoare
cât se poate de cunoscute, pentru a nu fi acuzat de parþialitate“. Tânãrul bursier
junimist menþioneazã rolul presei ca mijloc de apãrare oriunde în lume: „Numai
noi, fiindcã ziarele noastre sunt scrise în o limbã care nu e priceputã în Europa,
trebuie sã lãsãm sã spunã fiecare ceea ce îi place asupra noastrã, fãrã ca vreo datã
sã-i rãspundã cineva vreun cuvânt“10. De aceea, îl invitã pe I. Negruzzi sã rãs-
pundã „acestor articole defãimãtoare“. Corupþia, imoralitatea, pentru care unele
ziare germane acuzã pe români, sunt cam la fel la toate popoarele, dar „din câ-
teva exemple grozave adunate de ici ºi cole, nu se poate stigmatiza un popor în-
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treg“11. Ca student în Germania face publicitate „Convorbirilor literare“, ºi con-
vinge pe românii cãrora li s-a format convingerea cã revista este „o foae antina-
þionalã“, citindu-le articole, sau invitându-i sã studieze Einiges Philosophisches
in gemeinfasslicher Form de Maiorescu12.
La vârsta tinereþii aflãm expusã concepþia lui despre prezenþa intelectualului în

spaþiul public. La temerea lui Negruzzi cã junimiºtii intrã în politicã, el îi scrie în
5 iunie 1870 cã este oportun ca toþi cei care „au o dorinþã de bine, sã aibã mijloace
de a-l realiza“. Dacã oamenii pregãtiþi stau de o parte, atunci oricine poate sã
acceadã la putere. Dificultãþile þãrii sunt cauzate ºi de neimplicarea celor pregãtiþi
în treburile obºteºti. Îi atrage atenþia lui Negruzzi cã Junimea ar face bine
acceptând sã facã activitate politicã: „Oriºicât ar progresa o naþiune în inteligenþa
ei, se poate întâmpla ca rãul în starea lui realã practicã sã nu se micºoreze deloc,
ba din contra sã ieie proporþiuni tot mai urieºe. Binele practic, acel pe care-l
aºteaptã marea majoritate a oamenilor, cere o acþiune nemijlocitã...“13. Binele
indirect fãcut pentru ridicarea spiritului, aºa cum proceda Junimea, poate avea
efect „foarte târziu“. Concluzia lui este cã „o miºcare literarã ºtiinþificã devine fãrã
folos în o stare de lucruri, unde realul este rãu, unde nedreptatea predomneºte,
unde fiecare nu mai gândeºte decât la interesele sale ºi la zilnica lui mulþãmire“14.
Pentru istoric importantã rãmâne nu atât depistarea rãului cât gãsirea mijloa-

celor de a-l înlãtura. În scrisoarea din 2 iulie 1870 îl îndeamnã pe Iacob Negruzzi:
„însã nu cãta numai sã vezi rãul, cãci acesta e nemãsurat, ci vezi de nu e cu pu-
tinþã a-l îndrepta“15. Spre deosebire de Maiorescu, concentrat doar pe comba-
terea rãului, Xenopol cere acþiune. Discutând articolul Învãþãmântul primar
ameninþat al lui Titu Maiorescu publicat în „Convorbiri literare“, nr. 4 din 1870,
Xenopol exprimã un punct de vedere diferit de viziunea iluministã a autorului:
„baza învãþãmântului primar este sã dezvolþi în þãran conºtiinþa sa de om mai
întâi, apoi de om ce face parte dintr-un popor anumit, de drepturile ºi datoriile
legate de aceste însuºiri“16. Þãranilor trebuie sã li se ofere mijloace de aplicare
a ºtiinþei ºi nu o instruire strict ºtiinþificã: „ºtiinþa nu e treaba maselor; ele se fo-
losesc numai de rezultatele ei practice“.
Xenopol face diferenþa între oamenii buni pesimiºti ºi oamenii buni optimiºti,

primii au lucrat puþin pentru binele omenirii, pe când ceilalþi au contribuit deci-
siv la progresul omenirii. Elementele bune refuzã implicarea socialã „pentru cã
simt cã sunt în numãr mic. Dar nu face numãrul puterea, ci organizarea“17. Ele-
mentele bune se organizeazã mai greu, fiecare vrea sã realizeze binele „în felul
sãu ºi nu se împacã cu planurile celuilalt“. Deºi bursier al Junimii nu ezitã sã
afirme cã în Junimea predominã „spiritul nepãsãtor ºi pesimist“18. Pentru viito-
rul istoric viaþa privatã ºi cea publicã sunt inseparabile, dupã cum îi scria lui
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Iacob Negruzzi în 5 februarie 1871: „ªtii cã eu nu pre sunt de principiul sepãrã-
rei vieþei private de cea politicã“19.
Aceste idei exprimate în tinereþe le gãsim afirmate sau aplicate mai târziu în

prodigioasa activitate didacticã, ºtiinþificã ºi publicã.

4. Cuvântarea la serbarea de la Putna

Cu ocazia împlinirii a 400 de ani de la sfinþirea bisericii mãnãstirii de la Putna
Junimea Românã Academicã a organizat o mare manifestare în perioada 14–16
august 1871.
O cronologie a evenimentelor este peremptorie20. În 20 iunie 1871 Comitetul

central al Junimii Române Academice de la Viena lanseazã un concurs pentru
pentru cea mai bunã cuvântare ce urma sã se þinã la mormântul lui ªtefan cel Mare.
Discursul trebuia sã îndeplineascã mai multe condiþii: sã nu fie prea lung, sã fie scris
într-un limbaj accesibil, sã se refere în special la „rolul istoric naþional al lui ªtefan
cel Mare“ ºi la momentul 1470, “sã nu facã aluziuni intenþionate la împrejurãrile
politice de azi“. Comisia de lecturã din care fãceau parte Titu Maiorescu, Vasile
Alecsandri, Iacob Negruzzi ºi Vasile Pogor l-a desemnat pe Xenopol câºtigãtor.
În 25 iulie 1871 A.D. Xenopol îi scrie lui Ioan Slavici cã este de acord cu ti-

pãrirea cuvântãrii sale festive în broºurã ºi cã ar dori ca suma realizatã din vân-
zarea acesteia sã se adauge „la fondul pe care avem de gând a-l aduna pentru fa-
cerea unui monument lui ªtefan cel Mare“ 21. Cuvântarea a fost tipãritã în mii
de exemplare de Tipografia Societãþii Junimea.
În 14 august 1871 a început serbarea de la Putna, la care au participat circa

3.000 de români din toate provinciile þãrii. Au participat Ioan Slavici, Mihai
Eminescu, Ciprian Porumbescu, Mihail Kogãlniceanu, G. Dem. Teodorescu,
Grigore Tocilescu, Epaminonda Bucevschi º.a. A.D. Xenopol venise la Putna di-
rect din Germania, la întoarcerea de la studii.
În 15 august 1871 el a vorbit în faþa unei mulþimi alcãtuite din participanþi ve-

niþi din toate teritoriile locuite de români despre semnificaþia acþiunii ºi operei
marelui voievod ºi despre actualitatea lor pentru unitatea românilor: „Cu patru
sute de ani aruncãm noi gândirile ºi simþirile noastre înapoi, ºi totuºi, de vom
privi bine în sufletul nostru, vom videa cum se amestecã, în acel îndepãrtat tre-
cut, farmecul viitorului; cum fiece faptã a lui ªtefan cel Mare e cu atâta mai mã-
reaþã, cu cât noi astãzi putem sã ne-o amintim împreunã pe mormântul lui, cu cât
simþim cã în aceastã împreunã amintire stã sâmburele unor puteri de viaþã ce pot
sã ne întãreascã în propãºirea pe calea dreptului ºi a adevãrului care susþin ºi
înalþã pe popoare. În astã împreunare a amintirei trecutului cu nãzuinþele ºi
speranþele în viitor, figura lui ªtefan cel Mare înceteazã de a fi eroul unei pãrþi
a þãrilor locuite de români, ºi devine un centru pentru toþi de acelaºi neam“22.
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Aceastã manifestare omagialã a pus în relief strategiile folosite de români în
crearea spaþiului public românesc în zone aflate sub stãpânire strãinã, cum era ºi
Bucovina. Paternitatea ideii Serbãrii de la Putna a aparþinut lui Eminescu, dupã
mãrturia lui Teodor V. Stefanelli din Amintiri despre Eminescu (Bucureºti 1914):
„Eminescu mi-a spus-o singur cã el a «clocit» aceastã idee ºi când l-am întrebat,
de ce retace aceasta ºi nu o spune ca sã o ºtie toþi, nu numai cunoscuþii sãi cei
mai de aproape, mi-a rãspuns cã nu ar fi recomandabil sã ºtie guvernul austriac
cã Românii din România, adecã supuºi strãini au propus aranjarea acestei ser-
bãri, dar el (Eminescu) a sugerat ideea în mai multe pãrþi, aºa ca sã nu se mai
ºtie, de la cine anume vine. [...] ªi în adevãr în toate discuþiile ºi actele privitoare
la serbare nu se menþioneazã cine a fost acela care a venit cu ideea. În scrisoarea
sa adresatã lui D. Brãtianu, Eminescu rãmâne consecvent, numai ca sã nu sufere
serbarea. De altfel ºi modestia prea cunoscutã a lui Eminescu ne explicã dece nu-
ºi asumã el ideea serbãrii“23. În iulie 1904 rosteºte o conferinþã la festivitãþile
organizate cu ocazia împlinirii a patru secole de la moartea lui ªtefan cel Mare24.

5. Antreprenor cultural

Xenopol a fost un autentic antreprenor cultural, cu un comportament activ ºi
novator adaptat societãþii bazate pe concurenþã, risc ºi initiaþivã privatã.
A fost profesor la Universitatea din Iaºi, rector (1898-1901), decan al Facul-

tãþii de Litere ºi Filosofie din Iaºi din 6 octombrie 1907. A fost procuror ºi a pro-
fesat avocatura. Este ales în parlament de mai multe ori, este acuzat de corupþia
alegãtorilor ºi este condamnat, dar hotãrârea va fi casatã ºi calomniatorul pena-
lizat25. A þinut sute de conferinþe sau intervenþii publice pe subiecte dintre cele
mai diverse26; a avut 45 de intervenþii, rapoarte ºi alocuþiuni la Academie27.
Istoricul se înscrie în orice acþiune de susþinere a drepturilor românilor din te-

ritoriile aflate sub stãpânire strãinã, ºi amintim participarea la mitingul de protest
împotriva persecuþiilor românilor din Transilvania þinut la Iaºi, prilejuit de pro-
cesul memorandiºtilor, ocazie cu care þine un discurs, în 23 martie 189428.
Preocupat de sãnãtatea populaþiei, se implicã în orice acþiune de combatere a

alcoolismului ºi, drept recunoaºtere, în 14 martie 1897 este ales preºedinte al
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25 Istoricul nu a fost scutit de acuze, unele foarte grave, adunate înMemoriul Sãghinescu-Xenopol adresat

oficial Onor. Ministru de Culte ºi Instrucþiune. Iatã ce se poate reþine din cuprinsul acestei cãrþi:
— falsuri grave, insulte, neºtiinþã ºi rã credinþã în operile istorice ale d-lui A.D. Xenopol: Teoria lui Rösler,

Istoria Românilor, Domnia lui Cuza Vodã, Principiile fundamentale ale istoriei;
— nelegiuiri ºi criminalitãþi fel de fel sub masca economiei politice naþionale române;
— atitudine anarhicã: instrument profanator ºcoalei române ºi religiei creºtine;
— asasin de stradã: atentate la viaþa, repetarea crimei prin lovire, fapte sãvârºite de d. A.D. Xenopol în ca-

litatea sa de avocat, istoric, literat, profesor, membru al Academiei Române, membru corespondent al Aca-
demiei Franceze de ºtiinþã morale ºi politice din Paris (Dr. în drept ºi filosofie de la Universitatea din Berlin).

Sunt reunite toate cronicile negative la cãrþile lui Xenopol în încercarea de a dovedi cã istoricul este
alogen.

26 Al. Zub, op. cit., pp. 254–272.
27 Ibidem, pp. 300–304.
28 Ibidem, p. 41.



Ligii antialcoolice29. Lanseazã un apel cãtre membrii Ligii ºi redacteazã sta-
tutele acesteia. În Introducere, la Carte contra beþiei, Xenopol scrie: „Fugiþi oa-
meni buni, de beþie, ca de ciumã ! […] Mai bine decât un pãhãruþ de rachiu dimi-
neaþa, cercaþi sã beþi un pahar de lapte cald cu o bucatã de pâine sã vedeþi ce bine
are sã vã întãreascã…“. Recomandã „câte un pahar de vin, rod lãsat de Dum-
nezeu pentru desfãtarea noastrã, dar rachiul respingeþi-l din toate puterile, cãci
el este otravã, el este moarte !“30. Cartea cuprinde douã articole semnate de Ion
Gãvãnescu ºi A.C. Cuza, secretar general al Ligii Române în contra alcoolis-
mului. Restul articolelor semnaleazã efectele negative ale beþiei, sunt ironizate
conduite bahice, prezentãri despre alcool ca duºman al omului.
Xenopol s-a implicat puternic ºi dezinteresat în viaþa publicã a oraºului sãu

natal, fiind foarte ataºat de Iaºi, unde ºi-a desfãºurat întreaga activitate didacticã.
Deºi a avut de multe ori posibilitatea sã se transfere la Universitatea din Bucureºti,
a preferat sã rãmânã în vechea capitalã a Moldovei, dând astfel strãlucire, alãturi de
alþi corifei, Universitãþii ieºene. Motivul a fost înclinarea sa spre gândirea teoreticã.
A participat la multe întruniri în care se discuta despre problemele oraºului

Iaºi generate de statutul de oraº provincial. De pildã, în 16 noiembrie 1897 ia
parte la mitingul pentru apãrarea intereselor oraºului Iaºi. Scrie un memoriu,
cãtre Senat, în apãrarea Facultãþii de Medicinã din Iaºi, ameninþatã cu desfiinþarea.
Istoricul a fost desemnat în Comitetul de lecturã al Teatrului Naþional din Iaºi.
Istoricul a fost acaparat de ideea susþinerii oricãrei acþiuni de ridicare de mo-

numente pentru marile figuri ale istoriei naþionale. A fãcut diligenþele pentru ri-
dicarea statuii lui ªtefan cel Mare la Iaºi, la a cãrei inaugurare participã în 5 iunie
188331.
O îndelungatã perioadã de timp s-a luptat pentru monumentul dedicat lui Al. I.

Cuza. Nu intrãm în toate detaliile legate de ridicarea statuii lui Cuza, dar vrem sã
subliniem efortul lui de a duce la sfârºit aceastã acþiune de larg interes public. El
s-a luptat, cum singur spune, cu Dimitrie Sturza, ºeful liberalilor, „cel mai mare
duºman al lui Cuza Vodã“, pentru care o asemenea întreprindere nu ar fi fost bine
primitã de opinia publicã. În aceste condiþii, Carol I îl sfãtuise pe Grigore Ghica
Deleni, iniþiatorul acþiunii, sã recurgã numai la subscriere privatã. Sã amintim cã
iniþiatorul a trimis o scrisoare lui Xenopol, cãruia i-a comunicat cã dupã citirea
lucrãrii luiDomnia lui Cuza Vodã a hotãrât sã acþioneze pentru ridicarea unei statui
întâiului domnitor al României. Scrisoarea a fost publicatã în Arhiva 1904.
Pentru a aduna fonduri s-a apelat la diverse mijloace, de pildã Xenopol a þinut

conferinþe cu platã. Dupã 6 ani s-au adunat 70.000 de lei32. Istoricul a fost ajutat
în aceastã istovitoare ºi ingratã acþiune publicã de soþia sa, care a spulberat le-
genda dupã care regele Carol I s-ar opune sãrbãtoririi lui Cuza. Dimpotrivã, mo-
narhul a donat suma de 20.000 lei pentru ridicarea monumentului33.
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Bucureºti, 1900, p. 4.
31 Al. Zub, A.D. Xenopol, Biobliografie, ed. cit., p. 36.
32 Xenopol A.D., Istoria ideilor mele, ed. cit., p. 411.
33 Ibidem.



De altfel în Studii economice argumenteazã necesitatea spiritului întreprin-
zãtor ºi experimenteazã el însuºi cu „o culturã de viermi la Socola, lângã Iaºi,
care culturã, deºi a reuºit pe deplin, nu a gãsit imitatori, dupã cum spera-
sem…“34. Iniþiazã ºi conduce Societatea de cultivarea viermilor de mãtase, acti-
vitate din care spera sã scoatã un profit.
Profesorul ieºean a iniþiat mai multe societãþi35. Încã din liceu a înfiinþat o so-

cietate studioasã, fiind preºedinte. În ºedinþa din 22 aprilie 1866 a prezentat lu-
crarea asupra importanþei ºi utilitãþii istoriei36. La Berlin înfiinþeazã o societate
literarã ºi ºtiinþificã românã37. La Iaºi înfiinþeazã o societate istoricã din care fã-
ceau parte Al. Lambrior, V. Tassu, I. Gr. Cernescu.
În conferinþa þinutã la Iaºi, la 17 februarie 1891 a vorbit despre „importanþa

asociaþiunilor în dezvoltarea culturii“38.

6. Misiunea socialã a universitãþii

Înainte de orice, istoricul argumenteazã continuu pentru întãrirea sferei pu-
blice naþionale. Nu se mulþumeºte doar cu susþinerea acestei idei în scrieri, o
afirmã ºi în discursurile publice, aºa cum o face de pildã în 1898 la preluarea
mandatului de rector al Universitãþii din Iaºi. Plecând de la ideea despre cultura
românã ca o culturã naþionalã, Xenopol delimiteazã între popoarele mari care
pot sã cuprindã în cugetãrile lor omenirea abstractã ºi popoarele mici obligate
sã aibã o culturã specificã ºi de aceea „noi trebuie ca în toate lucrãrile noastre,
sã reflectãm fãrã încetare la poporul nostru… [...] Cultura popoarelor mari
poate fi ºi cosmopolitã ; a noastrã ca popor mic [...] trebuie sã fie înainte de
toate naþionalã“39. Din acest unghi susþine cã ºi omul de ºtiinþã exactã este un
patriot.
Mai mult, universitãþile trebuie sã formeze ºi cetãþeni: „Universitãþile vor fi

educatoarele patriotismului“40, la care poate contribui orice profesor: „cãci omul
nu este numai individ egoist, ci ºi fiinþã socialã altruistã“.
Pentru Xenopol, un autentic spirit public existã numai dacã toþi membrii unei

societãþi se implicã în viaþa socialã, altfel pasivismul este un adevãrat pericol:
„Nepãsarea maselor adânci ale poporului, pentru soarta organismului în care
sunt cuprinse, constituie cea mai mare primejdie, ºi clasele conducãtoare sunt
datoare sã facã toate jertfele, spre a deºtepta în poporul de jos interesul ºi iubirea
pentru soarta întregului“41. În acest sens, exprimã ideea cã studenþii trebuie sã
aplice cunoºtinþele „întru ridicarea maselor ºi apãrarea neamului“42.
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35 Al. Zub, Junimea. Implicaþii istoriografice, Editura Junimea, Iaºi, 1976, p. 48.
36 Xenopol A.D., Istoria ideilor mele, ed. cit., p. 377.
37 Al. Zub, op. cit., p. 49.
38 Apud D. Bodin, op. cit., p. 31.
39 A.D. Xenopol, Cuvântarea inauguralã a Rectoratului (Extras din Arhiva), Iaºi, 1898, p. 4.
40 Ibidem, p. 9.
41 Ibidem, p. 11.
42 Ibidem, p. 12.



7. Preºedinte al Congresului pentru proprietatea literarã

Un exemplu de gestionare a spaþiului public de cãtre istoric este implicarea
sa în organizarea Congresului pentru proprietatea literarã ºi artisticã în 1906,
eveniment ce a fãcut subiectul comunicãrii þinute la Academia Românã în ºe-
dinþa din 23 septembrie 1906.
M. Gr. Holban, directorul „Revistei idealiste“, a solicitat forului internaþional

al proprietãþii literare organizarea Congresului pentru proprietatea literarã ºi ar-
tisticã la Bucureºti fãrã a avea acordul Ministerului Instrucþiei Publice, accept
justificat de faptul cã Bucureºtiul nu era pregãtit pentru organizarea unui congres
internaþional. Exista temerea „cã nu ne vom putea înfãþiºa înaintea învãþaþilor
strãini cu lucrãri asupra materiei“43. Exista totuºi o Societate de Artã ºi Litera-
turã Românã care se ocupa ºi de chestiunea proprietãþii literare.
În plus, perioada de desfãºurare a lucrãrilor Congresului coincidea, în mod

fericit, cu Expoziþia naþionalã prilejuitã de 40 de ani de domnie a Regelui Carol
I, o manifestare naþionalã a tuturor românilor.
Întrucât iniþiatorii Congresului erau indisponibili, organizarea a cãzut în sar-

cina lui Xenopol, el fiind desemnat preºedintele Congresului. Printre preºedinþii
de onoare ai manifestãrii de la Bucureºti s-au numãrat Take Ionescu, Auguste
Rodin, Richard Strauss, Camille Flammarion.
În ziua de 8 septembrie 1906 s-a deschis Congresul. Au participat 50 de per-

sonalitãþi din Franþa, 9 din Germania, 5 din Elveþia, 5 din Belgia, 4 din Italia, 2
din Austria44. A fost prezent Henri Morel, director al Biroului Internaþional al
Proprietãþii Literare din Berna. Pentru a marca ºi evenimentul legat de aniver-
sarea celor 40 de ani de domnie a lui Carol I, reprezentantul municipalitãþii din
Roma a adus un facsimil al Lupoaicei de pe Capitoliu. Chiar dacã participanþii
proveneau în majoritate din Franþa, — un semn al preþuirii de care se bucura
istoricul nostru în aceastã þarã —, putem spune cã întrunirea din capitala þãrii a
trezit interes pentru mai multe þãri europene, ceea ce demonstreazã prestigiul Re-
gatului României.
În discursul sãu, Xenopol pledeazã pentru protecþia proprietãþii: „pãstrându-

se forma proprietãþii individuale, care nu-i deloc vinovatã de prea marea neega-
litate a pãrþilor ce fiecare îºi ia din sânul mamei noastre comune“45.
Un loc distinct în expozeul sãu îl ocupã consideraþiile despre dreptul de pro-

prietate intelectualã, întrucât acesta „cuprinde unul din cele mai bune argumente
împotriva doctrinelor socialiste, a cãror primejdie nu stã în îndeplinirea lor, care
e cu totul peste putinþã, ci în turburãrile ce ar aduce orice încercare de a le in-
troduce în practicã“46, replicã indiscutabilã datã ideilor socialiste despre carac-
terul ilicit al proprietãþii. Istoricul îºi afirmã ºi în forumul internaþional concepþia
evoluþionistã despre societate, ºi implicit despre proprietate.
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Nu-i scapã faptul cã în cuvântãrile strãinilor s-a accentuat însemnãtatea popo-
rului român în miºcarea culturalã europeanã.
Referindu-se la dezbaterile din Congres, autorul aminteºte cu acest prilej cã

guvernul român a declarat cã va adopta convenþia de la Berna asupra drepturilor
de proprietate intelectualã. Se remarcã o situaþie ciudatã. Deºi exista o lege apã-
rãtoare a proprietãþii votatã în 1862 sub domnia lui Cuza, nici strãinii, nici ro-
mânii nu au recurs la ea, continuându-se astfel încãlcarea drepturilor de autor.
Tocmai de aceea Xenopol cere „sã înceteze odatã jaful ºi abuzul ce se fãcea la
noi cu proprietatea literarã a strãinilor. Franþa, mai ales, este prãdatã ºi despoiatã
în chipul cel mai larg de autorii noºtri ºi mai ales de cei dramatici, pe cât ºi de
ziarele noastre“47. Este clar cã o asemenea afirmaþie a fost aprobatã fãrã rezerve
de numeroasa delegaþie francezã. Nu avem informaþii, dar putem crede cã Xenopol
a stãruit pentru þinerea Congresului la Bucureºti ºi ca urmare a presiunii intelec-
tualilor francezi vãduviþi de dreptul de proprietate intelectualã.
Congresul a numit o comisie din care fãcea parte ºi Xenopol, alãturi de

Ollãnescu, ca reprezentanþi ai Academiei, care sã elaboreze un proiect de lege
pentru aderarea României la convenþia internaþionalã de la Berna, 16. Punându-se
stavilã furtului intelectual „se va da un avânt propriei literaturi“48.

8. Relaþiile lui Xenopol în spaþiul public

Spaþiul public a cunoscut relaþia dintre doi mari istorici, Xenopol ºi Iorga,
dintre magistru ºi student, relaþie sinuoasã ºi plinã de neprevãzut datoratã, se în-
þelege de la sine, vulcanicului N. Iorga. Aceste raporturi nu s-au petrecut atât în
spaþiul privat cât în cel public. ªi nu se putea altfel, datã fiind anvergura celor
doi, ambii istorici, ºi actori principali ai scenei publice, precum ºi faptului cã
Iorga reacþiona la orice act al fostului profesor ºi-l amenda prompt ºi fãrã mena-
jamente. Spaþiul public a cunoscut un spirit senin, înþelegãtor, chiar iertãtor, ºi
acela era întruchipat de Xenopol, asociat cu spiritul direct, sagace, mereu de-
monstrativ ºi critic al fostului sãu elev. Iorga întruchipa impetuozitatea tinerilor,
doritori de afirmare în spaþiul public ºi, se ºtie, un tânãr nu se sfieºte sã atace
protectorul, dar o face din nevoia de desprindere de dependenþa faþã de magistru,
pentru a fi perceput de opinia publicã drept om liber, independent. O recunoaºte
însuºi Iorga: „Era ºi vina tinerilor, desigur, cãci eram cu toþii prea grãbiþi pentru
a ne face reclamã ºi a ne agonisi bogãþie în locul unor bãtrâni care nu mântuiserã
nici una, nici alta, ºi erau pe departe de a fi sãtui“49.
Profesorul ieºean l-a descoperit pe tânãrul Iorga, a intuit genialitatea lui ºi a

fãcut orice pentru susþinerea acestuia. Astfel, Xenopol se luptã cu autoritãþile
universitare ca studentul Iorga sã dea cât mai multe examene pentru a scurta pe-
rioada de studii universitare. Mai mult, Xenopol organizeazã un banchet pentru
Iorga — fapt inedit în viaþa academicã autohtonã —, la care au participat toþi

22 CONSTANTIN SCHIFIRNEÞ 11

————————
47 Ibidem, p. 15.
48 Ibidem, p. 16.
49 Apud Lucian Nastasã, Generaþie ºi schimbare în istoriografia românã (sfârºitul secolului XIX — înce-

putul secolului XX), 1999, http://www.historycluj/Istorie/cercet/Nastasa/VolumGeneratie.pdf.



profesorii în frunte cu rectorul Universitãþii ieºene, Neculai Culianu. Sã recu-
noaºtem aici tehnica lui Maiorescu de depistare ºi susþinere a tinerilor dotaþi, nu-
mai cã Xenopol a avut ºansa descoperirii unui geniu cu care, apoi, a avut relaþii
destul de contorsionate, din cauza conduitei studentului sãu.
Convins de calitãþile ºi cunoºtinþele lui Iorga, Xenopol îºi asumã rolul de

mentor acþionând în sprijinirea lui ºi nu ezitã sã-i solicite lui Th. Rosetti, mi-
nistru al cultelor ºi instrucþiunii, primirea în audienþã a lui Iorga pentru a primi
bursa de studii în strãinãtate.
Xenopol a acþionat pentru aducerea lui Iorga ca profesor la Universitatea din

Iaºi, dar nu a reuºit.
Pe mãsurã ce steaua lui Iorga urcã tot mai sus, acesta nu pregetã a-l amenda

pe fostul sãu profesor, mergând pânã la a-i pune la îndoialã calitatea de istoric,
atitudine ce nu are cu siguranþã în vedere o motivaþie personalã cât evoluþia
ºtiinþelor istorice în spaþiul universitar românesc. O nouã direcþie în istoriografie
se impunea prin D. Onciul, I. Bogdan ºi N. Iorga, direcþie ce se detaºa în unele
privinþe de enciclopedismul xenopolian. Nu trecem cu uºurinþã peste „umorile“
lui Iorga în relaþiile cu Xenopol, însã la acestea se cuvine a fi adãugatã concepþia
noii generaþii de istorici care inevitabil intra în conflict cu istoria profesatã de
autorul Istoriei românilor.
Este adevãrat cã Iorga declanºeazã acþiunea de negare a bãtrânilor istorici ºi

în Opinii sincere afirmã tranºant: „Hasdeu inventeazã, Xenopol ignorã, Tocilescu
nu înþelege decât prea puþin“. Afectat, istoricul ieºean nu a luat atitudine public,
fiindu-i binecunoscut comportamentul oponentului sãu, dar va continua sã-i
susþinã lucrãrile.
În schimb, Iorga merge pânã acolo încât la scrisoarea lui Karl Lamprecht din

20 decembrie 1899, în care îi cerea o opinie asupra opþiunii istoricului german
pentru A.D. Xenopol, ce ar urma sã elaboreze o istorie a românilor pentru o
editurã germanã, îi comunicã limpede: „Pregãtire istoricã nu are: cunoaºte toate
aproximativ ºi nu în profunzime“. Iar despre Istoria românilor în Dacia Traianã
nu are niciun cuvânt de apreciere: „pot sã vã asigur cã noi nu o putem folosi
niciodatã, ea fiind mai mult o carte de popularizare“50. Ba chiar propune o
prelucrare a cãrþii lui I.Ch. Engel, Geschichte der Moldau und der Walachei
(Halle, 1804). Iatã, în viziunea tânãrului istoric, lucrãrile celui care l-a sprijinit
în cariera sa erau sub nivelul unei lucrãri de la începutul secolului al XIX-lea.
Cum s-a spus51, din aceastã compromitere ocultã a lui Xenopol, Iorga obþine un
profit, prin pãtrunderea în spaþiul public european în care Xenopol era prezent
de un deceniu. K. Lamprecht îi încredinþeazã lui N. Iorga proiectul gândit iniþial
pentru Xenopol. În 1905 Iorga publicã Geschichte des Rumänischen Volkes in
Rahmenseiner Staatsbildungen ºi editeazã cinci tomuri din Geschichte des
Osmanischen Reiches nach den Quellen dargestellt (1908–1913).
Iatã cum se poate uzurpa un spaþiu public prin neadevãr. De fapt, Iorga a con-

tinuat sã-i minimalizeze opera lui Xenopol. Istoricul ieºean a dat replica, târziu,
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este adevãrat, vorbind de „nãmolul de detalii ºi digresii“52 din lucrãrile mai tânã-
rului sãu coleg.
Spuneam cã Iorga dãdea curs prin alegaþiile sale noului spirit al istoricilor

români, care nu se dãdeau în lãturi de la folosirea oricãrui mijloc de a se impune
în spaþiul public, inclusiv de ademenirea cu favoruri a unor colaboratori ai lui
Xenopol. Aºa a fost cazul lui D.A.Teodoru, care în „Buletinele istorice“ tipãrite
împreunã cu Xenopol în „Revue historique“ din Paris a vorbit pentru întâia datã
despre existenþa în România a unei noi ºcoli istorice. D. Onciul îi promitea ob-
þinerea unor poziþii sociale dacã va renunþa la colaborarea cu Xenopol în întoc-
mirea buletinelor ºi dacã va accentua rolul noii ºcoli critice de la Bucureºti53.
Surprinzãtoare atitudinea istoricului bucovinean, pentru cã el ºtia foarte bine
prestigiul de care se bucura Xenopol ºi era greu de crezut cã redacþia periodi-
cului parizian ar fi renunþat cu uºurinþã la colaborarea unui autor ce a publicat o
carte de rãsunet: Principes fondamentaux de l’histoire (1899). De unde se vede
cã noua ºcoalã criticã întâmpina dificultãþi reale în câºtigarea spaþiului public
dacã apela la manevre ce nu aveau nimic comun cu competiþia ºtiinþificã.
În discursul de recepþie Istoriografia românã ºi problemele ei actuale (1905),

þinut la Academia Românã, I. Bogdan nu aminteºte deloc contribuþia celui ce era
deja un istoric recunoscut în spaþiul european. A.D. Xenopol nu a mai putut de
aceastã datã sã rãmânã impasibil ºi, cu toatã toleranþa lui, cere nepublicarea tex-
tului lui Bogdan în „Analele Academiei Române“.
Semnificativ pentru aceastã disputã rãmâne cuvântul lui T. Maiorescu în ca-

drul ºedinþelor Academiei Române. Ilustrul cãrturar sesizeazã beneficiul ce s-ar
obþine din divergenþa de opinii ºi de idei în spaþiul public. El a intuit cã Acade-
mia Românã trebuie sã fie o instituþie publicã dinamicã ºi a surprins foarte bine
noul cadru al confruntãrilor academice: „De ce se plânge d-l Xenopol? Cã
discursul d-lui Bogdan ºi rãspunsul d-lui Sturdza au ignorat meritele d-sale ºi ale
d-lui Tocilescu? Dar tocmai în discursul sãu de astãzi d-l Xenopol a gãsit prilejul
de a-ºi restabili aceste merite în mãsura pe care o crede indicatã. Este evident cã
în aprecierea sa, d-l Xenopol se deosebeºte de d-l Bogdan; dar ce dovedeºte
aceasta? Dovedeºte un fapt de notorietate publicã ºi anume cã în miºcarea actualã
a istoriografiei române se aratã douã direcþii deosebite, cea veche a d-lor
Hasdeu, Xenopol, Tocilescu — pentru a nu mai pomeni de Urechia —, cea nouã
ºi în multe privinþi contrarã, a d-lor Iorga ºi Bogdan; [...]. Sã ne felicitãm
totdeauna cînd vedem lupte de idei [...]. Progresul nu se poate face fãrã schim-
bare ºi antagonism: unele elemente se înlãturã, altele se introduc“54.
Trebuie spus cã Iorga, deºi nu l-a menajat pe tolerantul sãu profesor, nu a

adoptat tehnica uitãrii, dimpotrivã, a exprimat, tot public, afecþiunea faþã de ve-
nerabilul istoric. De pildã, cu ocazia sãrbãtoririi Unirii la Iaºi, 24 ianuarie 1909,
Iorga a revenit la respectul cuvenit pentru profesorul lui: „O scenã duioasã s-a
produs în aula universitãþii de acolo: în prezenþa tuturor profesorilor universitari
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ºi a studenþilor, d-l Iorga a cerut iertare d-lui A.D. Xenopol, apoi ambii s-au îm-
brãþiºat cu lacrimi în ochi“55. Reluarea relaþiilor dintre Xenopol ºi Iorga dãdea
sens unui sentiment profund de preþuire reciprocã. Xenopol a elaborat Raportul
pentru alegerea lui Iorga ca membru activ la Academia Românã, fiind ºi autorul
Rãspunsului la discursul de recepþie al noului academician.
De altfel, Iorga invitã pe Xenopol sã susþinã conferinþe, asigurã reeditarea

vol. VI din Istoria românilor ºi a þinut gratuit cursurile lui Xenopol la Universi-
tatea ieºeanã, în 1915/1916, când acesta era indisponibil din cauza unei incura-
bile boli.

9. Istoricul român în spaþiul public european

Istoricul se dovedeºte a fi un exeget modern prin asumarea sarcinii sisifice de
a scrie o istorie a românilor, deºi nu avea la dispoziþie toate arhivele ºi toate do-
cumentele. El nu s-a lãsat copleºit de misiunea excepþionalã pe care o avea de a
elabora primul tratat de istoria românilor, aºa cum afirmã în Precuvântare la Is-
toria românilor în Dacia Traianã: „Dacã ar fi sã aºteptãm ca tot materialul isto-
ric al unui popor sã fie descoperit, n-am mai ajunge niciodatã sã expunem cursul
vieþii sale; cãci descoperirile se fac neîncetat; cunoºtinþele se întind ºi se adân-
cesc, mãrind fãrã încetare orizontul istoriei. [...] Fiecare timp oglindeºte, în lu-
crãrile istorice ce le înfãþiºeazã, cunoºtinþa de atunci a poporului asupra trecu-
tului sãu. Fiecare timp este deci în drept sã aibã istoria lui“. În acest fel, istoricul
dãdea curs ºi unui interes crescând al opiniei publice pentru cunoaºterea istoriei
românilor. Aºa cum s-a spus56, interesul marelui public pentru aceastã operã a
fãcut ca o ediþie popularã, în 12 volume, sã aparã doar dupã cîþiva ani, în 1896,
iar în perioada interbelicã o alta, „revãzutã de autor, îngrijitã ºi þinutã la curent
de I. Vlãdescu“, sã vadã lumina tiparului în 14 tomuri (1925–1930).
Xenopol este singurul om de ºtiinþã român de la sfârºitul secolului al XIX-lea

ºi începutul secolului al XX-lea cu o realã notorietate ºtiinþificã europeanã ºi cu
referinþe critice strãine. Este adevãrat, Xenopol a înþeles foarte bine rolul
publicitãþii, al circulaþiei ideilor într-o limbã europeanã. Cãrþile sale de filosofia
ºi teoria istoriei le-a publicat în limba francezã, ºi amintim Les principes fonda-
mentaux de l’histoire (1899), reluatã într-o a doua ediþie, revãzutã ºi întregitã, în
1908, sub titlul La théorie de l’histoire, ca ºi multe studii, fie publicate în reviste
din þãri europene, fie comunicãri prezentate la manifestãri ºtiinþifice interna-
þionale. De altfel, istoricul se distinge de alþi intelectuali ai timpului prin pre-
zenþa constantã la reuniuni ºtiinþifice internaþionale, fiind deci un actor principal
al spaþiului public ºtiinþific european.
Publicarea lucrãrii Principes fondamentaux de l’histoire a fost foarte bine

primitã, ºi pe seama ei autorul a purtat polemici cu Paul Lacombe ºi H. Rickert.
O altã lucrare Théorie de l’histoire, 1908, reuneºte studii publicate în prealabil
în reviste europene.
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Lucrãrile sale s-au bucurat de interes din partea unor istorici ºi filosofi
binecunoscuþi, ºi amintim pe G. Monod, Ch. Seignobos, B. Croce, H. Rickert, P.
Lacombe, E. Seillière. Nu mai puþin semnificativã este traducerea cãrþii Teoria
de la historia în limba spaniolã întreprinsã de Domingo Vaca în 1911, carte co-
mentatã de Francesco Elias de Tejada, Rodrigue de Nozera, Francesco Saverio
Varano, Francesco deAyala. Ortega y Gasset pare a fi fost influenþat de ideile lui
Xenopol57. Nu a trecut neobservatã publicarea unui compendiu în limba fran-
cezã (2 vol.) din Istoria românilor din Dacia Traianã (ºase volume, 1888-1893).
Sã amintim prefaþa la ediþia în limba francezã a lui Alfred Rambaud, unul din
bunii cunoscãtori ai ideilor xenopoliene.
Începând din 1881 ºi pânã la 1908 a publicat buletine istorice în care a expus

principalele orientãri ºi rezultate ale istoricilor noºtri58.
Profesorul ieºean a þinut un ciclu de conferinþe (în numãr de opt) la Collège

de France ºi reunite în volumul Les Roumains. Histoire, état matériel et in-
tellectuel, 1908. Ziarele franceze publicau articole despre programul ºi conþinu-
tul prelegerilor lui Xenopol la Collège de France59. În schimb, presa din þarã a
fãcut aprecieri nedrepte ºi l-a obligat pe Xenopol sã dea explicaþii ºi sã excerpteze
din presa strãinã aprecierile asupra prelegerilor sale, trãind astfel sentimentul
penibil generat de decalajul dintre respectul ce l-a avut din partea comunitãþii
ºtiinþifice internaþionale ºi minimalizarea ºi chiar hãrþuirea în propria þarã.
Ca o recunoaºtere a prestigiului sãu ºtiinþific este ales ca membru asociat al

Institutului Franþei. La 3 martie 1901 Académie des sciences morales et politi-
ques îl alege membru corespondent. Xenopol a devenit membru de onoare al So-
cietãþii de Arheologie din Bruxelles, a fost ales membru al Institutului Inter-
naþional de Sociologie (1903) ºi, respectiv, membru titular al Academiei de ªti-
inþe Morale ºi Politice din Paris (1914), vicepreºedinte al Societãþii de Sociolo-
gie din Paris (1916).
Un aspect mai puþin cunoscut este interesul lui Benito Mussolini pentru con-

cepþia istoricã ºi filosoficã a savantului român. În articolul L’evoluzione sociale
e le sue leggi publicat în „Il Popolo“ din Trento viitorul conducãtor al Italiei dis-
cutã ideile lui Xenopol din studiul acestuia publicat de „Rivista Italiana di Socio-
logia“ din Roma, menþionând legea privind evoluþia istoricã60.
În fine, este de amintit cã Regele Carol I l-a trimis pe Xenopol ca ambasador

cultural în 1913 la Berlin, Londra ºi Paris, sã pledeze pentru pacificarea Balca-
nilor, sã susþinã dreptul României asupra Cadrilaterului dobrogean ºi sã justifice
intervenþia armatei române împotriva Bulgariei61.
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10. Evaluarea criticã a operei

Xenopol a avut audienþã la critica timpului, însã nu pe mãsura vastei sale
opere ºi a problematicii studiate. Pentru tema privind spaþiul public ne oprim
asupra câtorva atitudini critice.
Lucrãrile istoricului aveau ecou în presa timpului, dar nu atât marile sinteze

cât articole ce abordau teme de stringentã actualitate. Ne referim doar la studiul
Politique de races publicat în anul 1903, care a beneficiat de o publicitate extra-
ordinarã. Lucrarea a fost reprodusã integral în „Revue roumaine“ ºi parþial în
„Revista idealistã“. Xenopol a prezentat-o în ºedinþa publicã de laAcademia Ro-
mânã din 21 martie 1903, pentru ca ulterior sã fie subiectul unei conferinþe la
Universitatea Bucureºti (Cf. „Epoca“, 23 martie 1903, p. 3). În ziarul „Conserva-
torul“, 2/15 noiembrie 1903 se aminteºte de pledoaria lui Xenopol pentru unita-
tea rasei latine. O amplã prezentare a scrierii lui Xenopol face Ilie Ghibãnescu
în „Evenimentul“ din 11 octombrie 1904. În ziarul „La Roumanie“ din 30 oc-
tombrie/12 noiembrie ºi 31 octombrie/13 noiembrie 1904, sub semnãtura lui J. B.,
este analizat articolul lui Xenopol, reproºându-i-se lipsa de consistenþã a concep-
tului de rasã62.
Au existat acuze foarte grave faþã de scrierile lui Xenopol, ºi menþionãm pe

aceea la Teoria lui Rösler a lui N. Densuºianu publicatã în revista „Þara nouã“,
nr. 2 ºi 3 din 1885, asupra cãreia am stãruit în altã parte63. Reþinem reproºul adus
de Densuºianu privind interesul pentru surse secundare ºi nu pentru izvoarele
fundamentale asupra informaþiilor despre români, dar ºi acuza de plagiat, frag-
mente din lucrarea lui sunt puse pe coloanã ºi confruntate cu fragmente din au-
tori strãini. În plus, exegetul transilvan îl eticheteazã drept partizanul ruºilor.
În rãspunsul din ziarul „Românul“ Xenopol a þinut sã remarce preocuparea

recenzentului pentru detalii numai pentru a convinge cititorul cã el ar profana
puritatea naþiunii române. Xenopol recunoºtea o particularitate a cercetãrii isto-
rice: „în nenorocita noastrã ºtiinþã nu este ca în matematicã adevãr absolut“64,
idee ce o regãsim în teoria sa asupra seriilor istorice.
În numerele din 9, 10 ºi 12 martie ziarul „Românul“ republicã cea mai mare

parte din exegeza lui Densuºianu despre cartea lui Xenopol cu urmãtoarea notã:
„Am publicat rãspunsul dlui A.D. Xenopol — care vedem cu pãrere de rãu cã s-a
servit de expresiuni ce nu intrã în cadrul ziarului nostru — la critica fãcutã de
dl. Densuºianu scrierei sale, Teoria lui Roesler. Credem cã este de datoria noastrã
a reproduce ºi partea din scrierea dl. Densuºianu privitoare la dl. Xenopol“ („Ro-
mânul“, 9 martie 1885).
Întrucât istoricul nu mai fãcea parte din Junimea, Iacob Negruzzi ºi T. Ma-

iorescu i-au propus lui D. Onciul sã recenzeze Teoria lui Rösler, aºteptându-se
ca acesta sã formuleze o criticã foarte asprã asupra cãrþii. Nu este lipsit de interes
faptul cã Xenopol ºi-a exprimat dorinþa ca Onciul sã-i prezinte cartea: „Preþuiesc
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foarte mult lucrãrile d-tale istorice. Te rog sã binevoieºti a face o dare de seamã
asupra cãrþii mele Teoria lui Rösler pe care þi-o trimit“65. Începând cu numãrul
din 1 aprilie 1885, revista „Convorbiri literare“ a publicat lunga analizã în cinci
numere. Într-adevãr, studiul este destul de sever, criticul gãsindu-i „multe lipse“.

Dupã apariþia exegezei lui Onciul despre cartea sa, Xenopol nu a reacþionat.
Dimpotrivã, l-a susþinut sã câºtige catedra de istorie de la Universitatea Bucureºti,
în pofida criticii lui Onciul care a depãºit „marginile obiectivitãþii, mã ataca
chiar personal“. ªi adaugã: „Cu toate cã mã atacase personal în articolul lui, dar
scrierea lui era bunã“, recomandându-l comisiei pentru a-l numi ca profesor, elu-
dând legea care prevedea prezenþa candidatului la concurs, Onciul nefiind în
Iaºi, în ziua concursului deoarece îi era teamã de represiunea din partea statului
austriac. O dovadã de generozitate, ca ºi de recunoaºtere a prestigiului de istoric
al lui Onciul.
Cu tot sprijinul dat de colegul sãu de la Iaºi, Onciul, în lecþia de deschidere a

cursului în anul 1897 la Universitatea din Bucureºti, nici mãcar nu aminteºte în
treacãt de marea sa sintezã: „Pânã acuma, domnilor, nu avem o istorie a români-
lor ºi omul care trebuie sã o scrie nu s-a nãscut încã“, cuvinte consemnate de
Xenopol în Istoria ideilor mele, urmate de comentariul sãu: „Cu toate acestea în
1897, apãruse Istoria cea mare a românilor scrisã de mine“66.
Tolerantul profesor nu a mai rãbdat un asemenea afront ºi s-a opus ca Onciul

sã fie ales membru al Academiei Române: „Sunt însã contra lui Onciul, fiindcã
Domnia sa mi se pare cã, de când e profesor, a publicat numai douã conferinþe
ºi acele trase de pãr istoric într-un chip îngrozitor. Contra D-sale am fost ºi voi
fi, cãci tot eu l-am fãcut profesor ºi pe d-sa la concursul în absenþã pe care l-a
dat la Universitatea din Iaºi. Atunci l-am recomandat pe baza criticii Teoriei lui
Rösler. Tot pe baza acelei lucrãri nu cred cã se poate ajunge membru la Aca-
demie“67. În pofida acestei opuneri, D. Onciul a devenit membru al Academiei
la 11 aprilie 1905, fiind felicitat printr-o telegramã de T. Maiorescu, susþinãtor
constant al istoricului bucovinean. A intervenit, fãrã îndoialã, în acest conten-
cios, ºi intoleranþa dintre mentorul Junimii ºi Xenopol, dupã anul 1895. În jurul
Istoriei românilor propusã la premiul „Nãsturel“ au avut loc dispute laAcademia
Românã între B.P. Hasdeu, Gr. Tocilescu, D.A. Sturdza ºi I. Kalinderu68.
Marele savant este obligat sã recunoascã atacurile faþã de opera ºi activitatea

sa: „Nu-mi pot închipui ca rãutatea oamenilor sã meargã atât de departe cum a
mers tocmai cu mine care n’am cãutat decât sã fac binele ºi obºtesc ºi individual“69.
Cel mai mult a fost afectat de primirea ce s-a fãcut în þarã lucrãrii Les

principes fondamenteaux de l’histoire, Paris 1899, care, în schimb, s-a bucurat
în strãinãtate de o bogatã exegezã — 35 de articole dupã spusele istoricului —,
fiind acceptate ideile introduse de el „în cugetarea europeanã“. Singura analizã

28 CONSTANTIN SCHIFIRNEÞ 17

————————
65 Cf. I.E. Torouþiu, Introducere la Studii ºi documente literare, vol. VII, Institutul de arte grafice

„Bucovina“, Bucureºti, 1933, p. LV.
66 A.D. Xenopol, Istoria ideilor mele, ed. cit., p. 399.
67 A. D. Xenopol cãtre Nicolae Iorga, 1905, în Torouþiu I. E., op. cit., vol. VII, p. 34.
68 Al. Zub, A.D. Xenopol. Biobliografie, ed. cit., p. 40.
69 A.D. Xenopol, Istoria ideilor mele, ed. cit., p. 398.



româneascã aparþine lui I.S. Floru, care a publicat în „Convorbiri literare“70 o
criticã „vãpsitã cu o nuanþã personalã ce avea aerul de a-mi da lecþie, din înãlþi-
mea mãrimei criticului“71.
Dupã acest periplu al activitãþii în spaþiul public al marelui istoric putem spu-

ne cã a fost prezent în orice moment ºi în orice loc unde a exprimat atitudinea sa
civicã, a construit instituþii, a condus instituþii, a sprijinit tineri, a reprezentat cul-
tura românã, însã energia sa nu s-a dovedit inepuizabilã ºi toate aceastã zbatere
pentru binele public l-au doborât pânã la urmã, dupã cum el însuºi recunoaºte
spre sfârºitul vieþii: „Mi-am zdruncinat viaþa, abuzând de puterile mele. La înce-
putul acestei îngrozitoare catastrofe, vãzând cum corupþia îºi întinde fibrele
peste întreaga noastrã þarã, am vrut s-o combat, facând toate eforturile. Am þinut
20 de conferinþe în diferite centre judeþene. La sfârºitul uneia din conferinþele
acestea am cãzut greu bolnav, pierzând stãpânirea asupra miºcãrii picioarelor ºi
a mãnei stângi“72.
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