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Abstract. The conflict between the important Romanian historian and
philosopher A.D. Xenopol and the cultural society „Junimea“ has not
only personal causes but also ideological causes, concerning their
respective perspective on the modernization of Romania at the end of the
19th century.

A.D. Xenopol ºi Junimea: acest subiect a fost discutat de câteva ori, în
special în cheie personalã, s�ar putea spune, cu alte cuvinte explicând variatele
relaþii dintre A.D. Xenopol ºi societatea Junimea mai ales din perspectiva unei
compatibilitãþi sau incompatibilitãþi de caracter între cele douã pãrþi. Nu se poate
nega importanþa acestui aspect al chestiunii, dar ar fi greºit sã reducem lucrurile
doar la aceastã dimensiune a relaþiei. Un articol foarte documentat pe aceastã
temã, intitulat chiar A.D. Xenopol ºi „Junimea“, a publicat D. Bodin în numãrul
aniversar (caracterizat ca „jubiliar“, oarecum forþând sensul termenului) al Con-
vorbirilor literare din ianuarie–mai 1937 (t. LXX, 1–5). Articolul amintit rã-
mâne, însã, în sfera destul de îngustã a, cum zice Maiorescu, „personalitãþilor“,
deºi ne oferã date istorice concrete foarte interesante cu privire la perioada dintre
1865, când Xenopol începe sã frecventeze Junimea, ºi 1892, când istoricul rupe,
practic, relaþia cu societatea care a jucat un rol atât de proeminent în moderni-
zarea culturii române.
A.D. Xenopol, cum se poate vedea ºi în culegerea lui I.E. Torouþiu, Studii ºi

documente literare, vol. IV, se face util la Junimea fiind încã elev în cursul
superior la liceu, redactând procesele verbale ale sedinþelor societãþii în anul
1865. În anul urmãtor, viitorul istoric trece examenul de bacalaureat fiind cla-
sificat întâiul, ceea ce pare a fi atras atenþia lui Maiorescu, aºa cum remarcã ºi
D. Bodin1. Maiorescu îi oferã viitorului istoric o bursã a societãþii Junimea, în
valoare de 150 de galbeni anual, pentru a studia în capitala Germaniei, unde
Xenopol pleacã în 1867 ºi unde va rãmâne pânã în 1871 (cu excepþia unei va-
canþe petrecute în þarã în 1870). În 1871, cu douã doctorate obþinute, în drept ºi
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în filosofie, A.D. Xenopol revine în Principate, oprindu�se pe drumul de întoar-
cere la Putna, acolo unde se desfãºoarã serbãrile cunoscute la mormântul lui
ªtefan.
Cu acest prilej, Xenopol rosteºte o cuvântare care va fi premiatã de juriul

alcãtuit din Alecsandri, Maiorescu ºi Pogor.
Întors în þarã, Xenopol va fi, pe lângã funcþiunile îndeplinite în magistraturã

(procuror de secþie la tribunalul din Iaºi) ºi profesor de istorie la „Institutul Aca-
demic“ întemeiat de Titu Maiorescu ºi de alþi membri ai Junimii. Participã, în
urmãtorii ani, la lucrãrile societãþii ºi publicã în Convorbiri literare. La Junimea,
cum se ºtie ºi din relatãrile lui Iacob Negruzzi2, existau grupuri — astãzi le�am
spune informale — alcãtuite în funcþie de afinitãþile elective ale unor membri ai
societãþii ºi fiecare membru având un oarecare relief avea o poreclã (dacã nu,
intra în categoria caracudei). Istoricul, poreclit Xinipili, face parte, împreunã cu
Pogor (Pighir) ºi Carp (Chirp), din grupul „decãzuþilor“. Alãturi de Lambrior,
Panu ºi Tassu, acelaºi Xenopol face parte, însã, din grupul „istoricilor“.
În ºedinþa din 29 octombrie 1871, Xenopol primeºte o recunoaºtere oficialã

a importanþei sale în cadrul societãþii, fiind numit secretar al Junimii3, fiind
înlocuit de Iacob Negruzzi în aceastã calitate în mai 1872. Însã istoricul va con-
tinua sã redacteze procesele verbale ale societãþii ºi în anul urmãtor. În seria de
conferinþe publice iniþiatã de Junimea încã în anul 1863 (care constituie un
program interesant de prelegeri populare al societãþii de la Iaºi, care presupune
o anumitã idee de acþiune culturalã practicã), Xenopol se înscrie cu un numãr
impresionant de contribuþii pe teme dintre cele mai diverse: „Cele cinci simþuri“,
„Naþionalitatea“, „Focul“, „Musica popularã“ (anulatã din cauza bolii), „Austriacii“
(cedatã lui Eminescu, care va pronunþa cunoscuta sa conferinþã despre „Influenþa
austriacã în Principate“), „Panteismul“, „Criticismul“, „Direcþia istoricã“, „Des-
pre moarte“ ºi, mai mult, primeºte chiar rãspunderea de a prezenta douã cicluri
de conferinþe (ceea ce, de obicei, fãcea chiar Maiorescu), sub titlul „Privire
teoreticã“.
În Convorbiri literare, Xenopol publicã nu numai studii istorice, dar ºi

recenzii ºi, în fine, articole cu caracter polemic, care erau foarte în linia generalã
a revistei, cum ºtim, ºi, datoritã documentãrii serioase, polemistul era destul de
temut de adversarii Junimii. O menþiune specialã meritã studiile care analizeazã
lucrãri de istoriografie oarecum contemporane, de pildã acelea ale lui Buckle,
foarte citit la Junimea (Maiorescu a fãcut chiar un curs la Universitatea din
Iaºi despre Istoria civilizaþiei engleze a acestui autor), sau scrierile lui Guizot,
Lecky, Draper º.a. În spiritul unei polemici, foarte cunoscute de altfel, cu orien-
tarea de la Junimea, B.P. Haºdeu va declara cã scrierile lui Xenopol sunt „de
neînþeles“.
Un ciclu semnificativ de articole se intituleazã Studii asupra stãrii noastre

actuale, în care Xenopol începe, însã, sã se delimiteze de ideile care dominã la
Junimea. Cum îi scrie Negruzzi, „Articolul tãu despre starea actualã a þãrii
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noastre a ridicat o adevãratã furtunã“4. Trebuie sã spunem, însã, cã, spre lauda
spiritului junimist, articolul lui Xenopol va fi publicat în fruntea numãrului 1,
anul 4, al Convorbirilor.
Treptat, însã, intervine o rãcealã oarecum fireascã între Xenopol ºi alþi

membri ai Junimii. Ca ºi Eminescu, Xenopol suportã cu dificultate spiritul ze-
flemist al societãþii ieºene, unde, cum ºtim, „anècdota primeazã“ pânã la punctul
în care face imposibilã lectura unor studii mai întinse de istorie naþionalã, ca is-
toria rãzboaielor dintre ruºi ºi turci, publicate ulterior în Convorbiri literare. Aºa
cum scrie istoricul lui I. Negruzzi, „când în Junimea nu ar predomina spiritul
nepãsãtor ºi pesimist care o caracterizeazã, cred cã alte rezultate s�ar putea
dobândi“5. Intervine, în 1878, ºi despãrþirea politicã de Junimea: A.D. Xenopol
se orienteazã spre liberalismul moderat, publicând în organul de presã al acestei
orientãri Voinþa Naþionalã anumite note polemice, e drept, nesemnate, contra
Junimii ºi a lui Maiorescu6. Despãrþirea va deveni acutã în curând ºi se vor înre-
gistra de ambele pãrþi note de ostilitate care, uneori, depãºesc limitele impuse de
civilitate. Cu ocazia polemicilor care au însoþit dezbaterea asupra revizuirii
constituþiei, tonul devine agresiv: Maiorescu, în Însemnãri, Negruzzi în Amintiri
vorbesc de un Xenopol cu facultãþile mintale zdruncinate, „idiotizat“. Se in-
sinueazã diverse lucruri pe seama originii sale semite º.a.m.d. La rândul sãu,
Xenopol anuleazã Junimea dupã mutarea la Bucureºti, considerând�o „înmor-
mântatã de la anul 1885“7.
Toate aceste fapte, relatate pe larg ºi de D. Bodin în articolul amintit, ne�ar

putea îndemna sã credem cã despãrþirea lui Xenopol de Junimea s�ar datora
unor chestiuni mai degrabã personale. Rãmâne, însã, de vãzut în ce mãsurã
existã, dincolo de acestea, ºi anumite deosebiri de principiu ºi cum se transpun
ele în domeniul care pare a fi cel mai interesant, acela al viziunii asupra devenirii
societãþii româneºti. Cum ºtim, Junimea a propus un model de interpretare a
acestei deveniri în termenii „formelor fãrã fond“, model care este nu numai
influent în cultura noastrã, dar ºi deosebit de actual. Pe de altã parte, Xenopol,
ca istoric ºi teoretician al istoriei, dar ºi ca liberal, se depãrteazã evident de acest
model junimist. Putem chiar crede cã despãrþirea de Junimea a fost, într�un fel,
condiþia pentru ca istoricul sã�ºi scrie lucrãrile esenþiale aºa cum le�a scris,
adicã în altã tonalitate teoreticã.
Perioada junimistã a lui Xenopol este caracterizatã, din punct de vedere filo-

sofic, ca la majoritatea junimiºtilor care au o operã teoreticã (Maiorescu, Eminescu),
printr�o interpretare, am putea spune politicã, a filosofiei lui Schopenhauer.
S�au scris câteva lucruri pe aceastã temã, însã nici unul definitiv. Mai putem
încã re-flecta asupra semnificaþiei acestei preluãri a lui Schopenhauer în alt
context decât acela în care filosofia lui a fost gânditã, care este contextul culturii
ger-mane din prima jumãtate a secolului al XIX�lea ºi al unei anume lecturi mai
neortodoxe a operei lui Kant.
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În cultura românã din a doua jumãtate a secolului al XIX�lea, temele lui
Schopenhauer sunã altfel, de pildã pesimismul, incriminat, cum am vãzut, de
Xenopol. La Schopenhauer, pesimismul merge în direcþia unui individualism,
care se va afirma plenar prin Nietzsche, prin care se refuzã modelul cultural,
preluat ºi de Hegel în opera sa, al unei societãþi organice ºi solidare, cu o compo-
nentã eticã ºi un destin istoric.
De ce are, în cultura românã, succesul cunoscut aceastã viziune schopen-

haurianã? Putem presupune cã aceasta fundamenteazã refuzul ideologiei libe-
rale, importatã la 1848, ºi care pãtrunsese, ca o limfã invizibilã, în toate nume-
roasele interstiþii ale societãþii româneºti, aliindu�se mai vechiului nostru
aºa�zis „balcanism“ într�o mixturã toxicã ale cãrei efecte dureazã ºi astãzi.
Nefericirea românilor este, probabil, aceea cã ºi�au gândit, în secolul al
XIX�lea, dezvoltarea socialã ca un import de instituþii din Occident. Aici
Maiorescu a introdus o co-recþie esenþialã, sub forma teoriei sale a formei fãrã
fond, care înseamnã, de fapt, nu — cum s�a spus câteodatã — un refuz al
modernizãrii ºi promovarea naþiona-lismului, ci, dimpotrivã, chemarea cãtre un
model raþionalist ºi critic al progre-sului social ºi cultural.
Din pãcate, românii s�au mãrginit, ca receptare a spiritului de la Junimea, a

recita la serbãrile ºcolare din Luceafãrul ºi au promovat în restul timpului acelaºi
model al subculturii politice a liberalismului de la 1848, declamatoare ºi îm-
bibatã de mistica progresului ºi de complexele faþã de Occident pe care le putem
gãsi ºi în zilele noastre, în contextul „intrãrii în Europa“.
Xenopol a fost atras la Junimea, probabil, de aceastã dimensiune criticã, dar

pare destul de evident cã nu s�a putut dezvolta ca teoretician al istoriei decât
prin refuzul „junimismului“. Viziunea sa asupra istoriei este mai raþionalistã, în
com-paraþie cu ceea ce el numeºte „pesimismul“ de la Junimea, ºi este dominatã
de necesitatea de a face loc în teoria istoriei ideii de progres (care la Junimea era
pusã sub semnul criticii, nu negatã). Sub influenþa unor dezbateri cu privire la
specificul raþiunii istorice, Xenopol ajunge la un compromis propriu între ideea
determinismului ºi aceea a individualitãþii faptelor istorice, compromis exprimat
în ideea seriilor istorice. „Seria înlãnþuie faptele individuale deosebite pe firul
cauzalitãþii“8, scrie Xenopol în Noþiunea valorii în istorie, adãugând cã „istorie
ºtiinþificã fãrã stabilirea nexului cauzal care leagã faptele succesive nu existã“9.
Miza aici, ca în întreaga operã a lui Xenopol, este o dublã interpretare a is-

toriei: pe de o parte, sub semnul raþiunii ºi al generalului filosofic, istoria ca ra-
þionalizare a experienþei colective a umanitãþii, pe de altã parte, sub semnul
individualitãþii imprevizibile (ºi, deci, al iraþionalitãþii) faptului istoric. Aceastã
tensiune teoreticã exprimã la Xenopol, oarecum subconºtient, o altã viziune
politicã faþã de „pesimismul“ critic junimist. Seriile lui Xenopol sunt, de fapt,
configuraþii istorice, având strict o dimensiune temporalã, care deseneazã o anu-
mitã perspectivã asupra viitorului, mai degrabã statisticã, întrucât acesta nu
poate fi prevãzut în contextul unui determinism strict. Prin ele se exprimã nece-
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sitatea sufleteascã a liberalului Xenopol de a afirma ideea de progres care fusese
pusã sub semnul întrebãrii de junimism. În Studii asupra stãrii actuale, citite cu
un ochi critic, cum am vãzut, de junimiºti, Xenopol scria: „Scopul istoriei este
de a ne face sã înþelegem starea de faþã a fiecãrui popor în parte ºi a omenirii în
genere ºi direcþia pe care vor apuca popoarele ºi omenirea în viitor“10.
Astfel gânditã, istoria constituie o abordare a individualitãþii naþionale care se

desparte de formalismul junimist. Într�adevãr, la Junimea critica este conceputã
ca adecvare la forma universalã a raþiunii. Majoritatea obiecþiilor lui Maiorescu,
ca ºi, de altfel, ironia lui Caragiale, privesc forma (mai degrabã decât fondul)
manifestãrilor individului. Pentru Maiorescu, un autor care comite un solecism
este, ipso facto, condamnat ºi criticul nu mai simte nevoia sã discute fondul cu-
getãrii acestuia11. La Caragiale, forma gândirii caracterizeazã starea socialã ºi
chiar personalitatea individului, ca acel oximoronic „curat murdar“ al lui Pristanda.
Xenopol face distincþia între formã ºi fond. Forma poate fi universal�raþionalã,
fondul este acela care individualizeazã.
În acest spirit este scris, de pildã, articolul cu privire la Cultura naþionalã,

unde se desfãºoarã viziunea lui Xenopol asupra specificului naþional. Iatã ºi de-
finiþia ideii de culturã naþionalã în viziunea istoricului: „Cultura naþionalã a unui
popor consistã mai înainte de toate în pãstrarea ºi cultivarea limbei sale, apoi în
regularea raporturilor indivizilor sãi atât a celor de drept, cât ºi a celor de mo-
ravuri dupã formele ce sufletul sãu le�a dezvoltat pentru împlinirea lor, în cerce-
tarea trecutului sãu ca popor, ca existenþã particularã în aceastã lume, pentru a
înþelege prezentul ºi a întrevede viitorul, în fine, în cultivarea artelor ºi a litera-
turii, astfeliu ca tot ce este frumos ºi original în sufletul sãu sã se dezvolte ºi sã
se producã în lumea exterioarã“12. Totuºi, insistenþa asupra individualitãþii cul-
turale a poporului nu înseamnã închidere culturalã, ºi Xenopol va observa cã
omul e nãscut pentru progres ºi individul sau un popor izolat este incapabil de
progres13.
Spre deosebire de Junimea, Xenopol vede mai nuanþat chestiunea mo-

dernizãrii, a, cum spune el, civilizãrii: „În douã chipuri poate sã se civilizeze un
popor: sau civilizaþiunea este productul sãu propriu, este pornitã de�a dreptul
din interiorul sãu ºi ramurile de culturã se dezvoltã treptat cu necesitãþile ce apar
pe rând în acel popor, sau un popor e pus deodatã în faþã cu o culturã deja
existentã ºi prin influenþa acesteia el se simte atras spre a ieºi din starea în care
se aflã ºi a mulþumi necesitãþile ce se dezvoltã atunci în el“14.
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Traducând în limbaj actual, putem spune cã Xenopol distinge între douã
modele ale modernizãrii: unul al modernizãrii organice, celãlalt al modernizãrii
adaptative, prin influenþã externã. Dacã, însã, Junimea pare a le pune pe acestea
în antitezã, privilegiind modelul organic al dezvoltãrii (cel puþin în cazul lui
Eminescu), Xenopol pare a admite un aspect pozitiv al ambelor, cu condiþia
menþinerii unui anume echilibru al influenþei externe care sã nu invadeze fondul.
În aceastã abordare se vede preeminenþa, la Xenopol, a fondului sufletesc in-

dividualizat al poporului asupra formei universale a raþionalitãþii, pe care o
preþuia Junimea ºi, deci, o altã abordare a unui posibil proiect teoretic al mo-
dernizãrii societãþii româneºti, în termenii fondului (ai specificului naþional) ºi
nu ai formei. Este, de altfel, modelul de gândire care va domina liberalismul ro-
mânesc în urmãtorul secol, Xenopol fiind unul dintre fondatorii acestui proiect
liberal al modernitãþii care admite, implicit, cum am vãzut, distincþia între po-
poare creatoare de culturã organicã ºi popoare adaptative. Aceastã ideologie va
motiva, de altfel, aspectul cel mai discutabil, politic vorbind, al liberalismului
românesc, ceea ce s�ar putea traduce prin „cumpãrarea“ influenþelor externe
culturale ºi instituþionale, ºi deci legitimarea modelului liberal al modernizãrii,
prin eterne concesii economice, pentru cã legitimarea de cãtre Occident al eli-
telor (sau a falselor elite) autohtone s�a plãtit la noi, din pãcate, ieri ca ºi astãzi,
prin concesii economice suportate mai ales de popor.
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