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ARGUMENT 
 

 

 A trata, din perspectivă sociologică, lucrarea unui critic literar ce n-a 

beneficiat, aproape niciodată, de prezumţia de a putea elabora o teorie în acest 

domeniu – aceasta a fost marea încercare a tezei noastre. Odată cu trecerea 

timpului dedicat studiului am descoperit însă substraturi nebănuite ale lucrării 

lui E. Lovinescu ce ne-au dus la convingerea că şi-a depăşit înaintaşii, atât ca 

profunzime cât, şi cuprindere a perspectivei ideologico-culturale. Numai 

formaţia iniţială de licenţiat în filosofie şi, cea ulterioară, de europenist ne-au 

susţinut efortul ce s-a dovedit a fi mai laborios decât presupuneam la începutul 

stagiului doctoral. 

 În cei şase ani de studiu câteva persoane şi fapte ne-au stat ca sprijin 

pentru realizarea proiectului propus:  

-dl. acad. Eugen Simion care prin atenţia acordată unui studiu al nostru 

ne-a legitimat atât preocupările cât şi căutările finalizate; 

-dl. acad. Gabriel Ştrempel care ne-a oferit acces la baza de manuscrise 

lovinesciene aflate în custodia Bibliotecii Academiei Române; 

-existenţa Casei şi Cenaclului Lovinescu ce au stat tot timpul dovadă a 

faptului că Lovinescu e încă actual; 

-îndrumătorul ştiinţific al proiectului nostru, prof.univ.dr. Nicolae Păun, 

care a ştiut tot timpul în ce constă finalitatea lui şi cum să ne coordoneze 

pentru a-l realiza. 
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METODOLOGIE 

 

 Cercetarea ştiinţifică aplecată asupra unei lucrări de dimensiunile şi 

profunzimea „Istoriei civilizaţiei române moderne” a lui E. Lovinescu are, în 

primul rând, a constata şi conştientiza finalitatea ei: aceea de a explica un proces 

sociologic pe care se structurează însuşi obiectul anunţat din titlu, adică 

modernizarea României. Pusă în slujba unui astfel de mobil, lucrarea 

lovinesciană apelează la explicaţii şi fundamentări ce fac obiectul unor discipline 

diverse (istorie, sociologie, istoria literaturii, filosofie) tocmai pentru a-i oferi 

caracterul credibilităţii ştiinţifice. Astfel, structurată teoretic temeinic, iniţiativa 

autorului pleacă de la teorii din cele mai variate în domeniile amintite, pentru a 

ajunge la o „teorie a sincronismului” în sensul impus de metodologia cercetării: 

„Aceasta, teoria, este nivelul cel mai înalt al cunoaşterii – nivelul cunoaşterii 

sistematizate, ce are forţă de explicare a fenomenelor şi, având această forţă, o are 

şi pe cea de stimulare a noi investigaţii şi mai ales, de previzionare şi de sprijinire 

a acţiunilor luminate ale oamenilor.”1 Din perspectiva acestei definiri a teoriei, ne 

pare că demersul lovinescian rezistă evaluării ştiinţifice: lucrarea lovinesciană 

propune o cunoaştere sistematizată, abordând date factuale ale istoriei europene, 

întinse pe mai mult de un secol; explică fenomenele studiate  abordându-le 

unitar sub spectrul unor legi sociologice; propune orientări şi investigaţii în 

lumina proceselor deja evidenţiate, previzionând rute de dezvoltare şi 

modernizare în continuarea celor subliniate. 

 Desfăşurată pe parcursul a trei volume, publicate în anii 1924 şi 1925, 

lucrarea dedică primele două părţi forţelor ideologice ce se aflau în dispută încă 

din secolul al XIX-lea, cu reverberaţii şi în perioada redactării ei, respectiv 

                                                 
1 Andrei Marga, Argumentarea, Ed. Fundaţiei Studiilor Europene, Cluj-Napoca, 2006, p. 373; 
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„Forţele revoluţionare”, (volumul I) şi „Forţele reacţionare”, (volumul II). 

Considerăm că putem încadra ambele volume, redactate dintr-o perspectivă 

istorică, în categoria sintezelor reproductive ce caută să oglindească stările de 

lucruri de la nivel ideologic survenite odată cu Revoluţia de la 1789. Cu trimiteri 

la ideologia revoluţionară, autorul caută continuu în momentele istorice 

prezentate, lumini ale ei, începând cu prezentarea mişcărilor sociale europene, 

continuând cu evidenţieri ale ei în evenimentele istorice din România primei 

jumătăţi de veac XIX şi sfârşind cu implicaţiile pe care această ideologie le-a avut 

în evenimentele din jurul anului 1848. Atât în volumul întâi, cât şi în cel de-al 

doilea, analiza sociologică este tot timpul prezentă, stând la baza explicaţiilor 

tuturor fenomenelor sociale amintite. Dealtfel, autorul apelează la „explicaţia 

comprehensivă” în sensul în care Humboldt o defineşte. „Lumea ideilor şi 

simţămintelor unei epoci, ale unei naţiuni, ar deţine rolul de cauze ale 

evenimentelor ce le caracterizează.”2, pentru a reda şi interpreta evenimentele 

care îi par sugestive pentru evidenţierea teoriei sale generale. Scopul apelului la 

această metodologie stă în strânsă legătură cu mobilul general al lucrării, acela de 

a demonstra „teoria sincronismului”, însă vine să şi susţină unul din conceptele 

esenţiale ale teoriei lovinesciene (pe care noi îl studiem în lucrarea de faţă), acela 

al „spiritului veacului” sau „saeculum”. 

 Din perspectiva teoriei lovinesciene a sincronismului, cel de-al treilea 

volum al lucrării, intitulat „Legile formaţiei civilizaţiei române” este esenţial, 

deoarece aici Lovinescu îşi precizează conceptele, anunţă „problema” în sens 

metodologic (identificată prin modul de formare a civilizaţiei române moderne), 

expune faptele pe care teoria sa se bazează şi, în final, emite concluziile la care 

autorul ajunge. Astfel, dacă primele două capitole au un specific istoric-

                                                 
2 Ibidem, p. 378; 
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comprehensiv, putem spune despre cel de-al treilea că are un pronunţat caracter 

sociologic cu aplecare înspre explicaţiile nomologice care „pleacă de la prezumţia 

că este posibil să se explice comportamentele prin legi generale, fără a recurge 

însă la factori psihologici, individuali.”3 Tocmai din acest motiv, al tendinţei mai 

pronunţate spre specificitate, al capitolului dedicat legilor de formare a 

civilizaţiei române moderne, putem considera alături de E. Simion, că „textul e 

mai arid, dar pentru înţelegerea concepţiei sociologice a criticului el este 

esenţial.”4 În urma demersului realizat însă, lucrarea lovinesciană, plecată de la 

fapte istorice date, ajunge la explicaţii ştiinţifice pe baza cărora, formulând 

ipoteze şi propoziţii teoretice, emite teoria sincronismului cultural. 

 În cursul cercetării noastre am căutat dealtfel, ca finalitate, să demonstrăm 

că demersul lovinescian poartă determinările unei teorii, aşa cum este aceasta 

definită în metodologie. Pe lângă încadrarea lucrării lui Lovinescu într-o astfel de 

definiţie, ea răspunde şi determinărilor unui astfel de concept, desemnate printr-

un „ansamblu de propoziţii cu capacitate descriptivă, explicativă prescriptivă şi 

funcţională.”5 Considerăm teoria lui Lovinescu a fi una deductivo-deterministă, 

cu sublinierea faptului că, cel puţin până la data publicării ei, reprezintă cea mai 

comprehensivă lucrare dedicată temei. Elaboraţiile de până atunci (Gherea sau 

Ibrăileanu) sunt lucrări fie instrumentale (Gherea, a cărui finalitate era 

impunerea socialismului), fie dedicate unui fragment cultural (cultura critică la 

Ibrăileanu). Din acest motiv relevăm încă o dată atât dimensiunile cât şi 

implicaţiile ideologice pe care studiul avut în vedere le presupune. 

 Plecând, în cadrul demersului nostru de cercetare şi analiză, de la 

premisele pe care le-am sugerat până aici (amplitudine, explicaţie comprehensivă 

şi cronologică, caracter de teorie) în legătură cu „Istoria civilizaţiei române 
                                                 
3 Ibidem, p. 382; 
4 E. Simion, E. Lovinescu-Scepticul mântuit, Ed. Cartea românească, Bucureşti, 1971, p. 106; 
5 Andrei Marga, op.cit., p. 374; 
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moderne” a lui E. Lovinescu, am adaptat metodologia cercetării în concordanţă 

cu o astfel de operă. Conştienţi de multitudinea explicaţiilor factual-istorice şi a 

recursurilor la teoriile sociologice contemporane autorului, am acordat cercetării 

două metode distincte care să răspundă determinărilor operei studiate. Aceasta 

deoarece teoria lovinesciană a sincronismului deţine două mari atribute: în 

primul rând se structurează logic pe o construcţie conceptuală minuţioasă; în al 

doilea rând, ca orice teorie cu pretenţii ştiinţifice, răspunde atributelor explicative 

şi prescriptive prin ceea ce noi am numit „rutele modernizării”, în sensul 

modelelor pe care sincronismul lui Lovinescu le prescrie. 

 Am considerat, în aceste condiţii, că abordarea biunivocă, mai întâi 

conceptuală iar apoi ideologică, este cea mai potrivită unei lucrări construite în 

acest fel. Trebuie să precizăm însă, de la bun început, că ne-a interesat, pe tot 

parcursul cercetării, evaluarea din punct de vedere sociologic a teoriei 

lovinesciene. Dată fiind pretenţia autorului de a dezvolta o teorie în acest 

domeniu, ni s-a părut esenţial să raportăm fiecare luare de poziţie a sa la teoriile 

sociologice ale perioadei şi să identificăm conceptele ei esenţiale, precum şi 

tensiunile pe care asumpţiile lovinesciene le provocau. Din acest motiv, am 

încercat atât raportarea propoziţiilor sociologice lovinesciene la ceilalţi autori 

români contemporani (Gherea, Ibrăileanu, Sanielevici, Motru, Madgearu) cât şi 

identificarea surselor lor ideologice, îndeosebi în sociologia europeană (G. Tarde, 

E. Durkheim, Gustave Le Bon, etc.).  Subliniem cu această ocazie, încă o dată, 

multitudinea surselor şi trimiterilor textului lovinescian, precum şi deschiderile 

şi provocările pe care aceasta le implică, lucrarea sa fiind din acest punct de 

vedere o operă impresionantă, o teorie de rang înalt. 

 Date fiind faptele, am recurs, în primul capitol al lucrării noastre, intitulat 

sugestiv „Structura ştiinţifică a sincronismului”, la o identificare a structurii 

conceptuale pe care Lovinescu şi-a construit întreaga teorie. Într-un astfel de 
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cadru, am analizat, pe rând, unităţile conceptuale indicate, pornind de la 

distincţia dintre cultură şi civilizaţie pe care noi o considerăm fundamentală 

pentru întreaga teorie lovinesciană. Aşezând această antinomie la baza 

edificiului conceptual al lui E. Lovinescu, am trecut la analiza unor termeni 

precum „evoluţie”, „revoluţie”, „interdependenţă”, „sincronism”, „imitaţie”, 

„spiritul veacului”. Am încercat astfel să oferim o viziune structurală a bazei 

conceptuale a sincronismului, formată din conceptele enumerate care împreună 

formează teoria sincronismului, teorie ce răspunde ingerinţei de a prezenta „o 

unitate conceptuală, prin care înţelegem faptul că propoziţiile, termenii, 

raţionamentele, demonstrările, argumentările, metodele sunt legate sub aspect 

logic în aşa fel încât funcţionează ca premise, concluzii, reguli de inferenţă.”6 Cu 

fiecare concept studiat,  am căutat să arătăm legăturile strânse pe care ele le 

formează, interconexiunile între ele, precum şi deductibilitatea lor reciprocă. 

Putem spune astfel, că întreaga structură conceptuală a sincronismului decurge 

natural într-o unitate şi configuraţie logică solidă, în care ideile de la baza ei stau 

ca premise pentru celelalte iar „sincronismul” rezultă cu evidenţă drept 

concluzie  a întregului eşafodaj. Reiese din ea un reper solid al dezbaterilor în 

domeniu, mai ales că Lovinescu aduce în sprijinul teoriei sale argumente 

sociologice preluate din autori contemporani lui, prezenţi în dezbaterea 

momentului. Toate aceste aspecte au făcut obiectul studiului prezentat în primul 

nostru capitol, urmărind, poate pentru prima oară în istoriografia lovinesciană, o 

abordare mai apropiată de sociologie decât a beneficiat, şi mai ales meritat 

autorul. 

 În cea de-a doua parte a lucrării noastre, „Viziunea lovinesciană asupra 

rutelor civilizaţiei române moderne” am tratat pe rând fiecare din cele trei soluţii 

                                                 
6 Ibidem, p. 375; 
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ce transpar din teoria generală a sincronismului. Despre fiecare dintre ele 

(revoluţionarism, modernism, liberalism), s-a vorbit mult atât în epocă cât şi 

după aceea. Niciodată însă ele nu au fost tratate unitar, ca modele de evoluţie a 

societăţii româneşti, ce formează împreună, latura prescriptivă a teoriei 

sincronismului. Specific operei lovinesciene este faptul că niciuna dintre rutele 

sau viziunile autorului nu sunt prezentate unitar, compact în operă. Ele transpar 

fie ca poziţie a autorului în funcţie de una din temele abordate, fie sunt anunţate 

sau afirmate episodic în subcapitolele volumelor lucrării. În aceste condiţii, 

efortul nostru a constat în identificarea lor, pe măsură ce am înaintat cu 

cercetarea textului lovinescian. Din acest motiv, explicaţia comprehensivă a 

textului ni s-a părut cea mai potrivită metodă de cercetare, atât timp cât întreg 

discursul lovinescian are ca finalitate impunerea teoriei sincronismului , în 

dezbaterea contemporană autorului, cea dintre conservatorism şi modernism. 

 În dorinţa de a oferi o teorie a sincronismului, în adevăratul sens 

metodologic, Lovinescu a ajuns, aşadar, la o construcţie sociologică impunătoare, 

interdependentă cu alte teorii ale momentului, bazată pe un punct de vedere 

istorico-factual şi care răspunde exigenţelor interpretative, de investigaţie şi 

predictive. Pe cale de consecinţă, am încercat să ne raportăm metodele de 

cercetare dimensiunii, complexităţii şi profunzimii obiectului cercetat. Am plecat, 

aşadar, de la o perspectivă sociologică de evaluare a „Istoriei civilizaţiei române 

moderne” căutând, în primul, rând să cercetăm sursele bibliografice 

lovinesciene, să raportăm textul său la acestea şi, mai apoi, să raportăm opţiunile 

sale la cele ale principalilor ideologi români ai perioadei. Prin intermediul 

explicaţiei comprehensive, adică al evaluării epocii în care Lovinescu şi-a produs 

opera, am căutat să oferim o viziune istorico-intenţională a teoriei lovinesciene, 

bazată pe o hermeneutică a demersului lovinescian în domeniul nou pentru 

autor, acela al sociologiei. Departe de marea majoritate a epigonilor săi, am 
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intenţionat să demonstrăm argumentat pas cu pas că o explicaţie intenţională 

serios aplicată teoriei lui E. Lovinescu nu poate duce nicidecum la un rezultat cu 

o finalitate strict literară, aşa cum istoriografii ei susţin încă (G. Călinescu, T. 

Vianu, Zigu Ornea, Eugen Simion, etc.) Asumându-ne orice risc, susţinem prin 

întreaga noastră lucrare că „teoria sincronismului” lui Lovinescu e o operă în 

primul rând de dezbatere ideologică, nu însă pe tărâmul ideologiei literare şi nici 

cu finalitate în acest domeniu, ci în cel al sociologiei, adică al teoriilor de rang 

înalt ce vizează explicaţii la nivelul întregii societăţi istorice. Aducem ca prim 

argument inadecvarea între scop şi mijloc, adică faptul că Lovinescu nu ar fi avut 

nevoie de o teorie sociologică pentru a impune modernismul în literatură. E 

adevărat însă, că impunând sincronismul ca teorie sociologică aplicabilă 

României interbelice, subsecvent Lovinescu şi-ar fi atins şi acest scop. „Istoria....” 

sa însă, se constituie cu puterea evidenţei  într-o lucrare sociologică a cărei 

finalitate constă în impunerea a ceea ce noi am numit „rutele civilizaţiei române 

moderne”, cu implicaţii profunde în dezbaterea ideologică a momentului. Din 

acest motiv, considerăm, şi am căutat să demonstrăm, că „Istoria civilizaţiei 

române moderne” îşi este sieşi suficientă, iar finalitatea ei stă tocmai în 

revoluţionarism, modernism şi liberalism ca ideologii ce trebuiau impuse  şi 

asumate de România întregită. A căuta mobilul ultim al sincronismului 

lovinescian în opera sa literară sau într-un episod al acesteia reprezintă, din 

punct de vedere comprehensiv şi epistemologic, o inadecvare a obiectului 

cercetat la scopul său final. 
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CAPITOLUL I 

 

STRUCTURA CONCEPTUAL-ŞTIINŢIFICĂ A 

SINCRONISMULUI 

 

 

 Apărută în anii 1924-1925, în mijlocul dezbaterii dintre tradiţionalism şi 

modernitate în cultura română, lucrarea lovinesciană „Istoria civilizaţiei române 

moderne”, e în primul rând o lucrare sociologică, cu pretenţii de sistem. 

Precizăm de la început această intenţie a autorului şi vom încerca să demonstrăm 

acest fapt pas cu pas, de-a lungul acestui capitol, iar apoi, deoarece, trebuie spus 

de la bun început, lucrarea a fost catalogată drept „a unui diletant” în dezbaterea 

epocii, datorită formaţiei de critic literar a autorului ei. „Pentru cei obişnuiţi cu 

stricta profesionalizare a preocupărilor intelectuale, pentru cei la care 

specializarea trebuie necondiţionat motivată cu certificate şi îndelungate studii 

de abilitare, gestul lui E. Lovinescu de a aborda probleme de sociologie a fost 

considerat o curioasă şi condamnabilă aventură.”7, arăta Zigu Ornea în „Studiul 

introductiv” realizat la lucrarea lovinesciană. Şi deşi lucrarea, şi implicit autorul 

ei, au fost plasaţi în sertarul diletantismului, astfel încât „lucrări de specialitate, 

nu-l citează decât pentru a-i cuprinde scrierile în formula ironică de „sociologie 

beletristică.”8, vom trece la identificarea unei teorii sociologice, sincronismul, ce 

corespunde tuturor normelor de acest tip. 

 Pornită de la o disociere, aparent, fără însemnătate, cea dintre cultură şi 

civilizaţie, teoria sincronismului lovinescian pleacă de fapt de la una din temele 

                                                 
7 Zigu Ornea, Studiu introductiv la „Istoria civilizaţiei române moderne” , Ed. Minerva, Bucureşti, 1997, 
p. VI; 
8 Eugen Simion, op.cit., p. 88; 
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de bază ale sociologiei momentului de sfârşit de secol XIX şi început de secol XX. 

„Oricare ar fi controversele în jurul disociaţiei celor două noţiuni şi, mai ales, 

oricâte elemente arbitrare ar putea conţine, am admis-o, totuşi, ca pe un punct de 

plecare.”9, anunţa criticul în volumul al III-lea al lucrării sale, „Istoria civilizaţiei 

române moderne”, intitulat „Legile de formare a civilizaţiei române”. Şi faptul, 

în opinia noastră, e de însemnătate deosebită. Pe această disociere, aşa cum vom 

arăta, se structurează apoi întreaga viziune revoluţionară a lui Lovinescu în 

legătură cu cultura română. Fără această disociere, ce ia în calcul doar 

posibilitatea de a prelua, prin revoluţie, doar aspectele civilizaţiei unui popor 

înaintat, România nu ar mai fi avut de ales între revoluţie şi alternativa acesteia, 

calea evolutivă a dezvoltării. Prin disocierea propusă, de o importanţă capitală, 

Lovinescu se declară, aşadar, pentru dezvoltarea pe cale revoluţionară a 

societăţii româneşti, lucru pe care îl aminteşte pe întreg parcursul lucrării. 

„Limitându-ne, deocamdată, în cadrele studiului nostru, putem deci afirma că, 

cel puţin în materie de stat, nu există un tradiţionalism românesc şi că 

organizaţia noastră politico-juridică nu putea veni decât pe cale revoluţionară.”10, 

declara criticul la finalul primului capitol al lucrării intitulat „Forţele 

revoluţionare”. 

 Aşezând disocierea dintre cultură şi civilizaţie, precum şi dezbaterea 

dintre ruta evolutivă şi cea revoluţionară la baza structurii sale sociologice, E. 

Lovinescu îşi plasează întreaga teorie în miezul dezbaterilor momentului atât din 

ţară cât şi din sociologia europeană. Apoi, oferă un fundament ştiinţific redutabil 

întregii sale construcţii ideologice, pe al cărui următor palier stau două concepte 

elementare ale sociologiei: interdependenţa şi imitaţia. 

                                                 
9 Eugen Lovinescu, Istoria civilizaţiei române moderne, Ed. Minerva, Bucureşti, 1997, p. 253; 
10 Ibidem, p. 116; 
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 Ambele concepte vin să explice forma în care societăţile, culturile se 

influenţează reciproc, în speţă, cele superioare le domină şi le conturează pe cele 

inferioare. Trebuie însă spus, lucrurile nu erau noi în cultura română, iar 

fenomenul de interdependenţă era în atenţia tuturor. „Rezumând liniar lucrurile, 

era vorba de vechea idee întâlnită peste tot, de la cartea şi studiul purtând 

semnături de prestigiu până la articolul pedestru de gazetă, după care 

schimbarea ciclului de evoluţie a ţării s-a produs la mijlocul veacului al XIX-lea 

ca urmare a raporturilor necesare cu ţările europene avansate.”11 Doar 

denominaţia fenomenului era diferită: determinaţiune la C.D. Gherea, 

interdependenţă la H. Sanielevici sau G. Ibrăileanu, sincronism la Lovinescu. De 

aici vor pleca, pe rând, acuzele aduse lui Lovinescu, aşa cum vom arăta, mai întâi 

de plagiat pentru folosirea conceptului de interdependenţă, apoi de diletant 

pentru preluarea de la G. Tarde a conceptului de imitaţie. Însă criticul va şti să le 

răspundă tuturor, mai ales că nici „autodeclaraţii descoperitori” ai lor în cultura 

română nu erau atât de inovatori dacă ne referim la sociologia europeană. 

 Punând, aşadar, interdependenţa (sau sincronismul) la baza dezvoltării 

României moderne, căci „Interdependenţa înseamnă, după noi, sincronism, adică 

tendinţa de uniformizare a tuturor formelor de viaţă  a societăţilor moderne 

solidare între ele.”12, criticul o întregeşte cu un alt fenomen, cel al imitaţiei, prin 

care formele moderne sunt transpuse, iar apoi adaptate la viaţa societăţii ce le-a 

preluat. 

 La rândul său, pe palierul următor al structurii ştiinţifice a sincronismului, 

stă „spiritul epocii” (saeculum la Tacit) ca obiect al imitaţiei şi adaptării. Văzut ca 

un corpus de concepţii şi instituţii moderne, spiritul epocii, în viziunea 

lovinesciană, era format din totalitatea ideilor Revoluţiei franceze. „Întrucât 

                                                 
11 Zigu Ornea, op.cit., p. XIII; 
12 Eugen Lovinescu, op.cit., p. 276; 
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formaţia civilizaţiei române în veacul al XIX-lea, sub aspectul social şi politic, se 

datoreşte acestei ideologii, e momentul să-i schiţăm, în câteva linii, caracterul, 

după cele două declaraţii ale „drepturilor omului” şi după formula rezumativă a 

„libertăţii, egalităţii şi fraternităţii.”13 Bazată, aşadar, pe însăşi caracteristica de a 

fi revoluţionară, ideologia franceză e cea care a dat, de la 1848 încolo direcţia de 

formare a civilizaţiei române moderne. „Ideologia Revoluţiei franceze 

anticipează şi germinează transformarea şi adaptarea Principatelor la formele 

civilizaţiei moderne”14, relua Pompiliu Constantinescu ideatica lui Lovinescu 

referitoare la firul logic al acestui proces. Ideologie care, în concepţia 

lovinesciană, deţine locul primordial, în faţa formelor economice, în procesul 

general al sincronismului. 

 Primatul spiritual asupra economicului e ultima teză adusă de Lovinescu 

în favoarea demonstrării funcţionalităţii sincronismului în evoluţia civilizaţiei 

române moderne. La tot pasul, lucrarea dedicată formării civilizaţiei române 

moderne afirmă acest primat, idee care la rândul său era contestată mai ales de 

susţinătorii dezvoltării economice a ţării. „Dezvoltându-se târziu, capitalismul 

naţional n-a avut nici un rol în epoca eroică de renaştere a poporului român; 

numai după 1866 se poate vorbi de o burghezie cu anumite tendinţe de clasă şi 

de acţiune politică.”15, afirmaţie care nu numai că venea în contradicţie cu teoriile 

materialismului istoric marxist, popularizat în epocă de C.D. Gherea, dar era în 

total dezacord cu tezele altui sociolog al vremii, Ştefan Zeletin, ideologul 

capitalismului românesc. Suficiente date aşadar, pentru a explica reacţia critică în 

presa vremii la adresa acestei teze. 

                                                 
13 Ibidem, p. 28; 
14 Pompiliu Constantinescu, în art. „E. Lovinescu: Istoria civilizaţiei române moderne, vol. I şi II” în E. 
Lovinescu interpretat de ..., Ed. Eminescu, bucureşti, 1973, p. 94; 
15 E. Lovinescu, op.cit., p. 27; 
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 Toată această construcţie ştiinţifică, edificată pas cu pas, trecută prin 

concepte sociologice de nuanţă a timpului, vine să susţină teoria generală a 

sincronismului. Văzută de autor ca echivalentă cu „interdependenţa”, teoria 

sincronismului, dispune de nuanţări şi precizări ce fac din ea o lege ce depăşeşte 

orice explicaţii de până la ea, lucru pe care vom încerca să-l demonstrăm în 

lucrarea noastră. Anunţată, pentru prima oară, abia în ultima parte a lucrării, 

„legea sincronismului” e raportată la cele două concepte de până la ea ce 

desemnau aceeaşi mişcare, şi pe care le subsumează „în legea sincronismului 

vieţii moderne care lucrează în chip nivelator şi nu de diferenţiere.”16 

Completată, aşa cum vom arăta, cu concepte ca „adaptare” sau „preluare 

integrală”, legea sincronismului devine o teorie ce poate cuprinde întregul proces 

de formare a civilizaţiei române moderne. 

 

 Pornim, aşadar, în demersul nostru de identificare şi definire a 

conceptelor şi teoriilor ce stau la baza „sincronismului” lovinescian, de la 

premisa că întreg eşafodajul ştiinţific al acestei teorii este unul comprehensiv, ce 

face din obiectul său o teorie sociologică credibilă şi integratoare. Vom căuta să 

demonstrăm mai mult decât atât, că teoria lovinesciană reprezintă momentul 

maxim al argumentaţiei interdependenţei şi modernizării României, atât din 

punct de vedere conceptual, cât şi ştiinţific. 

 Trecem astfel, la identificarea, în primul rând, a istoricului problemei în 

sociologia secolului XIX, atingând problema evoluţionismului german şi a 

revoluţionarismului francez, neomiţând disocierea dintre cultură şi civilizaţie, cu 

implicaţii profunde în cultura română. Pe palierul imediat următor ne vor sta în 

atenţie conceptele de „imitaţie” şi „interdependenţă”, care explică, la rându-le, 

                                                 
16 Ibidem, p. 275; 
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posibilitatea aplicării sociologice a revoluţonarismului în cadrul culturii române. 

„Saeculum” e conceptul următor, folosit de Lovinescu, pentru a desemna 

„Revoluţia franceză” ca fiind mănunchiul de idei ce a configurat, prin preluare şi 

adaptare, dezvoltarea României în secolul XIX. În final, vom analiza teza 

lovinesciană a priorităţii ideologicului în faţa economicului, pentru a putea oferi 

o definiţie a „legii sincronismului”, exclusiv sociologică, aşa cum E. Lovinescu a 

dorit să o impună în epocă. 

 Scopul ultim al întreg acestui capitol va fi să demonstrăm, pas cu pas, 

sincronismul, ca proces, dar şi ca susţinere ştiinţifică, urmărind fiecare concept şi 

lege sociologică ce i se subsumează şi îl structurează. 
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I.1. Atmosfera culturală a epocii. Istoricul problemei 

 

 

 Privită chiar înafara sincronismului pe care Lovinescu l-a impus ca teorie 

sociologică, epoca în care acesta îşi publica lucrarea dedicată „Istoriei civilizaţiei 

române moderne” stă în profunde conexiuni cu atmosfera culturală europeană. 

Fenomenele ideologice ce se manifestă la noi în ţară sunt replici radiografiate ale 

celor europene, astfel încât principalele mişcări de acest tip, înregistrează în mod 

sincron reverberaţiile culturale ale Europei occidentale. Premisele erau aceleaşi, 

adică un secol de raţionalitate şi tehnicizare, după care venea un război mondial 

ce răsturna toate credinţele de până atunci, precum şi toate construcţiile impuse 

de raţiunea umană. „Marile valori ale secolului al XIX-lea, pe care omenirea le 

cucerise – printr-o mare sforţare – după 1789, păreau definitiv spulberate.”17 

Europa mai ales, îşi căuta debuşee spirituale în culturile orientale după ce un 

Oswald Spengler anunţa începutul „declinului Occidentului”, odată cu 

racordarea la civilizaţie în detrimentul culturii. 

 Toate fenomenele ideologice însă, din perioada interbelică, sunt, în mod 

firesc, rezultate ale unui secol aşa cum omenirea nu mai avusese; un secol XIX în 

care societatea descoperise, odată cu Revoluţia franceză, valori ce o puneau în 

lumină şi îi dădeau dreptul de a se redescoperi. Libertate, democraţie, egalitate, 

erau toate, la rându-le deziderate la care societatea umană putea visa numai 

după ce se opusese unui spirit al Renaşterii ce idealiza istoria şi trecutul, mai 

puţin viitorul omenirii. „Generaţii întregi de artişti, poeţi, savanţi, diplomaţi, sau 

numai simpli diletanţi se ridică în cultul antichităţii şi cu pretenţia de a 

reproduce cu exactitate formele vieţii vechi privite în idealurile ca şi în realităţile 

                                                 
17 Zigu Ornea, op.cit., p. 238; 
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ei.”18 Împotriva unei astfel de viziuni se ridică însă la mijlocul secolului al XVII-

lea „moderniştii”, respectiv cei care urmăreau să redescopere vigoarea 

originalităţii şi puterea de a vedea în viitor. Aici şi acum se conturează de fapt 

marea încleştare ce va patrona ideologia umană, aceea dintre tradiţionalism şi 

modernism. „Terenul pe care se puneau „moderniştii” era ideea carteziană a 

progresului; din moment ce sub toate raporturile omenirea nu stă pe loc, este 

inadmisibil ca numai în artă prezentul să nu reprezinte, principial, un progres 

faţă de antichitate.”19 

 Pe un astfel de fond, al idealizării trecutului şi, deci, a formelor antice în 

artă (care la rându-i era o reacţiune faţă de Evul Mediu), se cristalizează epoca 

pregătitoare a marii revoluţii de la 1789. „În epoca de la 1740-1789, spiritul 

veacului se caracterizează printr-o reacţiune împotriva tradiţiei sub toate formele 

ei, în stat, biserică, filozofie, economie, politică, justiţie, educaţie.”20 Împotriva 

tradiţiei şi tiraniei se ridică poporul francez mai întâi, apoi toată Europa, oferind 

lumii noi deschideri şi orizonturi din perspectiva împlinirii umanităţii. La rându-

i, Lovinescu aşează evenimentul din 1789 în centrul teoriei sale sincroniste, 

văzându-l ca moment ce reverberează în întreaga cultură europeană. „Revoluţia 

franceză ne-a adus principiile sub regimul cărora se dezvoltă întreaga viaţă 

contemporană.”21 

 Noi valori, despre care omenirea, prin reprezentanţii ei cei mai de seamă, 

nu vorbise până atunci se arătau la orizont. Prin filosofi ca J.J. Rousseau 

conceptele ca democraţia sau libertatea îşi cereau dreptul la practică. „Nu este 

                                                 
18 E. Lovinescu, Istoria literaturii române contemporane, VI, Ed. Ancora, Bucureşti, 1929, p. 102-103; 
19 Ibidem, p. 111; 
20 Ibidem, p. 265; 
21 Ibidem, loc.cit.; 
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bine ca legile să fie executate de cel care le alcătuieşte, nici ca poporul suveran să-

şi îndepărteze voinţa de la cauzele generale spre a şi-o risipi în cele particulare.”22 

 Intrarea în marele secol al XIX-lea se face, aşadar, sub imperativul 

raţionalismului cartesian şi al raţionalităţii. Credinţa că prin puterea gândirii 

sale, omul se poate înstăpâni asupra lumii, creionează toată ideologia 

„modernistă” în epocă. Conform acesteia, cu ajutorul minţii umane puse în 

slujba tehnicii omul poate raţionaliza totul, de la resursele de orice tip până la 

instituţiile sociale. Venită ca o reacţiune la aşezarea socială de până atunci, 

mişcarea revoluţionară creează instituţii noi care să-i servească preceptele: 

libertate, egalitate, democraţie, etc. La toată această ideologie se adaugă şi 

rezultatele revoluţiei industriale care schimbă profund viziunea omului  în 

raport cu natura şi cu resursele pe care ea le poate oferi. Încetul cu încetul 

revoluţia se instaurează în viaţa Europei şi devine astfel dogma stăpânitoare a 

întregii umanităţi. Modernitatea şi modernizarea devin concepte asumate de 

toate statele, astfel încât vechea orânduire şi apărătorii ei se transformă în 

reacţiune la revoluţionarism. Din acest punct încep să se contureze toate 

ideologiile ce se vor confrunta în perioada interbelică în întreaga Europă sub 

numele de tradiţionalism şi modernism. 

 Până la a prezenta succint aceste ideologii, ţinem să facem o precizare de 

nuanţă ştiinţifică. În anul 1925, după apariţia primelor două volume ale „Istoriei 

civilizaţiei române moderne” ale lui Lovinescu, C.R. Motru critica ordonarea pe 

care Lovinescu o oferise volumelor şi ideologiilor prezentate pe rând. „Sau, un 

istoric adevărat, în genul lui H. Taine, ar fi început cu starea de fapt, cu vechiul 

regim, pentru a trece apoi la inovaţie, la noul regim. D-l E. Lovinescu începe însă 

strict după formula dialectică: întâi afirmaţia, apoi negaţia şi în urmă sinteza 

                                                 
22 Jean Jacques Rousseau, Contractul social, Ed. Monden, Bucureşti, 2000, p. 79; 
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afirmaţiei cu negaţia, care aduce o nouă afirmaţie.”23 Greşeala nu era însă a lui 

Lovinescu, care a preferat să nu dea un răspuns direct acestei acuzaţii, aşa cum 

vom arăta în subcapitolul dedicat revoluţionarismului ca rută socială în opera sa. 

Mult prea hegelian se dovedea însă tocmai C. Rădulescu-Motru care nu lua în 

considerare conceptul de „spirit al veacului” la Lovinescu. Într-adevăr, până în 

secolul al XIX-lea teza ar fi fost constituită din „tradiţionalism”, în secolul acesta 

însă lucrurile schimbându-se. Revoluţionarismul devenise teza, prin forţa cu care 

toată Europa preluase conceptele sale, iar tradiţionalismul devenise antiteză, ca 

reacţiune la mişcarea socială generală de modernizare a întregii vieţi sociale. E şi 

acesta, de fapt încă un exemplu, din multe altele de receptare eronată şi 

înţelegere insuficientă a teoriei pe care Lovinescu a pus-o în slujba 

sincronismului. 

 Revenind însă, pe tărâmul ideologiilor secolului al XIX-lea, trebuie să 

subliniem un alt aspect cu implicaţii profunde în sociologia interbelică: în secolul 

constituirii disciplinei sociologice ca ştiinţă, fundamentul principal al studierii 

vieţii sociale era biologia. Mai exact, principalele teorii sociale (tradiţionalismul şi 

revoluţionarismul) plecau de la teorii biologice de explicare a evoluţiei speciei 

umane. Iar faptul este bine intuit de Lovinescu, care îl anunţă explicit atunci când 

îşi prezintă fundamentarea teoriei pe acest tărâm. „Teoria transformismului 

social prin creştere organică şi-a avut întotdeauna un punct de reazăm în 

transformismul biologic. După Lamarck şi apoi după Darwin şi neo-

Lamarckieni, polimorfismul actual al speciilor se explică prin schimbări lente, 

gradate şi nesimţite.”24 Cu alte cuvinte, tradiţionalismul sociologic pleca 

ideologic din teoria darwinistă a „evoluţiei speciilor” care fundamenta evoluţia 

lentă socială, fără întreruperi sau mutaţii bruşte, ce şi-a găsit teoreticianul în E. 
                                                 
23 Studiul lui C.R. Motru s-a constituit într-o dare de seamă în faţa Academiei Române pentru ca mai apoi 
să apară publicat în „Mişcarea literară”, an II, nr. 29 şi 30 / 30mai şi 6 iunie 1925; 
24 E. Lovinescu, op.cit., p. 300; 
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Durkheim. La rându-i însă, şi Lovinescu punctează atent acest fapt, tocmai 

pentru a conferi greutate teoriei sale, acest evoluţionism îşi găsise în epocă 

contraopinenţi care căutau să justifice schimbările bruşte din societate prin 

exemple din biologie. „Însă acum un veac, teoriile lui Lamarck găsiseră un 

adversar în E. Geoffroy Saint-Hilaire, care, studiind animalele şi vegetalele aduse 

din mormintele Egiptului, constatase identitatea lor; teoriei transformismului 

progresiv el i-a opus aşadar, teoria transmutaţiei speciilor prin variaţii brusce.”25 

În acest context îşi prezintă Lovinescu sursa teoretică a susţinerii sincronismului 

său social: profesorul olandez Hugo de Vries şi teoria sa a „mutaţiilor bruşte”. 

Fără să insistăm aici asupra ei, (vom reveni mai atent în capitolul dedicat „rutelor 

lovinesciene”) subliniem doar liniile ideologice şi legăturile dintre biologie şi 

sociologie: prima, plecând de la Lamarck şi Darwin, preluată de Durkheim şi 

şcoala sa sociologică, susţinea evoluţionismul social şi, inerent, tradiţionalismul 

din punct de vedere ideologic; a doua, plecând din biologie de la Saint-Hilaire şi 

Hugo de Vries, preluată în sociologie de Gabriel Tarde şi teoria imitaţiei folosită 

şi de Lovinescu, susţinea putinţa şi existenţa transformărilor revolute chiar în 

biologie dar mai ales în societate, şi care ideologic fundamentau modernismul 

secolului al XIX-lea. 

 Într-o astfel de dezbatere, cu implicaţii profunde şi cu origini din cele mai 

fundamentate, disputa evoluţionism-revoluţionarism a căpătat valenţe noi ce s-

au potenţat mai ales după primul război mondial, regăsite în antinomii ca 

„Orient-Occident”, „conservatorism-modernism”, „cultură şi civilizaţie”. Şi 

pentru că toate îşi găseau originile în amintitul secol al XIX-lea, pornim de la 

aspectul pe care Zigu Ornea îl denumea generic sub titlul „Raţiunea şi 

raţionalismul sub acuzare”. „Totul părea (şi era!) în disoluţie, instabilitate şi 

                                                 
25 Ibidem, loc cit.; 
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provizorat. (...) Vinovatul principal a fost de îndată identificat. Raţiunea, şi mai 

ales raţionalismul triumfător în secolul al XIX-lea, au fost crucificate ca inamici 

periculoşi. (...) Pur şi simplu era vorba de o repudiere totală, de o alungare 

furioasă.”26 Într-o atmosferă de profundă dezamăgire a umanităţii faţă de ea 

însăşi, întărită şi de rezultatele ultimului război mondial, încrederea în raţiune pe 

care Descartes o promovase scăzuse îngrijorător. Afirmaţii de tipul 

„...îndreptându-ne din nou spiritul asupra tuturor obiectelor care s-au înfăţişat 

vreodată simţurilor mele, îndrăznesc să afirm că nu am găsit la ele nimic care să 

nu poată fi lesne explicat cu ajutorul principiilor pe care le descoperisem.”27, 

căzuseră în desuetudine atât timp cât aceeaşi raţionalitate nu fusese capabilă să 

oprească ororile pe care războiul le adusese. Părea că tocmai spiritul, evoluat 

prin intermediul ştiinţei în progrese tehnice, este cel vinovat de stadiul negativ în 

care omenirea ajunsese. Era vorba de fapt de o despiritualizare ce se reproşa 

omenirii, despre aplecarea ei spre tehnică şi civilizaţie, neglijând spiritualitatea 

adevărată şi cultura, acordând raţiunii şi raţionalităţii puteri prea mari de 

înstăpânire asupra lumii.  

 La rându-i, democraţia, ca rezultat al raţionalizării lumii şi societăţii era 

socotită vinovată de rezultatele la care omenirea ajunsese. Iar, în celebra-i lucrare 

„Contractul social”, J.J. Rousseau avertizase asupra riscurilor pe care ea le 

comportă. „Voi adăuga că nu există guvernământ atât de expus războaielor civile 

şi agitaţiilor ca acela democratic şi popular, pentru că nu există nici un alt fel de 

guvernământ care să tindă atât de mult şi atât de stăruitor a-şi schimba forma şi 

care să ceară mai multă pază şi mai mult curaj spre a se menţine. (...) Numai un 

popor de zei s-ar guverna democratic – căci oamenilor nu li se potriveşte un 

                                                 
26 Zigu Ornea, op.cit., p.239; 
27 René Descartes, Discurs despre metoda..., Ed. Academiei Române, Bucureşti, 1990, p. 148; 
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guvernământ atât de perfect.”28 Prevestirile părintelui revoluţiei democratice se 

adeveriseră, după numai un secol de existenţă, iar fenomenul era bine receptat şi 

intuit chiar şi în România postbelică. „Nu e de mirare că graţie progreselor pe 

care le-a făcut posibile, în atâtea direcţii diferite, democraţia a fost, ca regim 

politic efectiv sau ca simplu ideal, în tot cursul veacului al XIX-lea, în plină 

ascensiune.”29, deschidea filosoful român P.P Negulescu dosarul democraţiei 

europene. Într-o lucrare cu titlu sugestiv pentru problematica timpului, (deschisă 

de Oswald Spengler cu „Declinul Occidentului”), filosoful ajungea la aceeaşi 

concluzie, generalizată la nivelul ideologiilor postbelice. „Şi totuşi, tot atât de 

brusc, la câţiva ani numai după încheierea păcii, (de după primul război 

mondial-n.n.) democraţia a intrat într-o perioada critică, nu numai cu totul 

neaşteptată, dar şi foarte serioasă.”30, scria P.P. Negulescu, după o radiografie 

extrem de laborioasă a instaurării ei în secolul al XIX-lea în toată Europa. „Nu i s-

au adus numai acuzele cele mai grave cu putinţă, la lumina cărora ea părea ca un 

regim politic menit să facă nenorocirea popoarelor, dar a şi fost înlocuită, efectiv, 

în unele state, cu regimuri autoritare, ce se puteau considera ca readucând la 

viaţă, în ceea ce avea esenţial, vechiul absolutism monarhic.”31 

 Pe această atmosferă generalizată, resimţită în fiecare colţ al Europei se 

structurează marile problematici ale perioadei interbelice. În primul şi primul 

rând, europenitatea intelectuală caută să repare greşeala raţionalizării excesive şi 

neglijării spiritualităţii, aşa cum Petre Andrei observa în cursul său de sociologie. 

„Chiar dacă în anumite epoci spiritualul pare depăşit, neglijat sau comprimat sub 

acţiunea altor forţe, nu trebuie să se creadă în nici un chip că el este anihilat.”32, 

vorbea sociologul despre epoca pe care omenirea tocmai o depăşise. Problema se 
                                                 
28 J.J. Rousseau, op.cit., p. 80; 
29 Petre P. Negulescu, Destinul omenirii, Ed. Nemira, Bucureşti, 1994, p. 141; 
30 Ibidem, p. 142; 
31 Ibidem, loc.cit.; 
32 Petre Andrei, Sociologie generală, Ed. Polirom, Iaşi, 1997, p. 10; 
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punea tot la nivelul raţiunii ce a tehnicizat exclusiv umanitatea ce părea că se 

înstăpânise asupra lumii. „E drept că toate creaturile (sic!) spiritului, chiar şi 

acelea care par a avea un caracter foarte subiectiv, ideal şi imaterial, se 

concretizează în anumite forme obiective, continuând a trăi şi după ce creatorul 

lor a dispărut.”33 Cu toate acestea însă, confirma sociologul român, în spatele 

tuturor rezultatelor ştiinţei şi tehnicii stă tot puterea spiritualului. „Dacă în 

această atmosferă tehno-practică spiritul pare dominat, subordonat, înăbuşit, 

aceasta nu e dovadă de autonomie a tehnicului, ci cel mult exemplifică starea de 

dezechilibru şi dezorientare în care trăim.”34 

 O reabilitare, şi mai mult o relansare a spiritualului în viaţa umanităţii se 

cerea aşadar realizată, iar mişcarea aceasta s-a transformat rapid într-o orientare 

spre misticism şi orientalism, cu repercusiuni şi în publicistica românească. „Pe 

fondul acestei debusolări, apare brusc un val nestăvilit de misticism, importat 

din lumea împietrită a Orientului (în care aparent nimic esenţial nu se 

modificase, deci valorile erau stabile) şi a unor curente europene care acum 

cuceresc teren.”35, observa istoricul ideologiilor Zigu Ornea. În acest cadru putem 

înscrie întreaga operă a istoricului şi filosofului Mircea Eliade, iar prin spectrul 

său putem şi explica succesul pe care ea l-a înregistrat la nivel european. Şi 

aceasta deoarece, la nivel european, gânditori orientaţi la rându-le înspre 

orientalism ţineau primul rând al dezbaterilor ideologico filosofice. „Filosofii şi 

gânditorii la modă au devenit în acei ani, Spengler, Berdiaev, Merejkovski, 

Tagore (...), Keyserling, neotomiştii Maritain şi Massis, Ludwig Bauner, Klages şi 

încă alţii.”36 Mişcarea aceasta e surprinsă rapid de ideologii români, astfel încât 

                                                 
33 Ibidem, p. 10; 
34 Ibidem, p. 11; 
35 Zigu Ornea, Tradiţionalism şi modernitate în deceniul al III-lea, Ed. Eminescu, Bucureşti, 1980, p. 239; 
36 Ibidem, p. 240; 
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nume ca N. Bagdasar (care dedică o lucrare acestei orientări37), sau E. Lovinescu 

(în „Istoria civilizaţiei române moderne”), dar şi alţii ca C.R. Motru sau V. 

Madgearu, o preiau şi îşi fundamentează opţiunile în concordanţă cu ea. Dacă ar 

fi să ne referim doar la E. Lovinescu (pentru că el face obiectul lucrării noastre), 

ar trebui să punctăm două repere în acest sens: în momentul prezentării 

opţiunilor sale în privinţa dilemei „cultură şi civilizaţie”, Lovinescu face apel la 

teoriile unor gânditori ca Humboldt, Chamberlain, Herder, Bouglé, Durkheim, 

Condorcet, G. Le Bon, Spengler, Rambaud, etc; trei ani mai târziu, în cadrul 

aceleiaşi dispute, ridicată însă la nivelul antinomiei „Orient-Occident” acordă un 

subcapitol gânditorilor în vogă ai perioadei, sub titlul „Cultură şi civilizaţie: 

Chamberlain şi Spengler.”38 

 În fapt, pornind de la acuza despiritualizării culturii europene, în favoarea 

raţionalizării lumii înconjurătoare şi cuceririi ei prin intermediul tehnicii, în 

contextul catastrofalei situaţii de după prima conflagraţie mondială, filosofia 

europeană realizează o întoarcere şi căutare înspre culturile îndepărtate ce 

păreau a-şi fi păstrat încărcătura mistică ce lipsea Europei. „Budismul, 

brahmanismul, Yoga şi toate filosofiile asiate sînt îmbrăţişate cu înfrigurarea 

desperată a unor naufragiaţi.”39 În acest fel, dezbaterea se aşează la un palier 

conceptual definit de antinomia „Orient-Occident” în care apărătorii primului 

reper aclamau istoria acestei părţi  a lumii care nu a renunţat la cultură, pe când 

Occidentul a aderat la latura tehnicizată a vieţii, cultivând civilizaţia excesivă în 

dauna spiritualului pierdut odată cu ea. Carieră face aici lucrarea lui O. Spengler, 

intitulată sugestiv „Declinul Occidentului”, plecată de la ideea că etapa 

civilizaţiei  reprezintă ultima treaptă a unei culturi, depărtarea de spiritual 

ducând la un declin inerent ce prevesteşte sfârşitul ei. „Declinul Occidentului, 
                                                 
37 E vorba de lucrarea lui Nicolae Bagdasar, Teoreticieni ai civilizaţiei, Ed. Ştiinţifică, Bucureşti, 1969; 
38 E. Lovinescu, op.cit., p. 65-69; 
39 Zigu Ornea, op.cit., p. 239; 
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este, înainte de toate, un fenomen limitat în spaţiu şi timp, ca şi declinul 

antichităţii căruia îi corespunde, după cum se vede, o temă filosofică; dacă este 

înţeleasă în toată gravitatea ei, implică în sine toate marile probleme ale fiinţei.”40 

Bazată pe o concepţie morfologică, în care criteriul cronologic de apariţie a 

culturilor e înlocuit cu unul sistematic în care culturile sunt echivalente în timp, 

lucrarea lui Spengler pornea de la antinomia amintită, dintre cultură şi civilizaţie. 

„Necesar e să menţionăm că Spengler asimila cultura creaţiei spirituale iar 

civilizaţia celei materiale; cea dintâi, organică, specifică, exprimând capacitatea 

creativă a geniului uman şi cea de a doua artificială, lesne de reprodus prin 

imitaţie şi import, uniformizatoare şi niciodată originală.”41 Antinomia era aşadar 

totală, şi luând în considerare viziunea spengleriană asupra culturilor, destinul 

celei europene era deja configurat. „Pentru dânsul, cultura unui popor formează 

un cerc închis, un tot organic, cu o viaţă independentă supusă fazelor biologice 

ale oricărei vieţi, adică cu o durată limitată, cam de o mie de ani, înlăuntrul căreia 

sunt o primăvară, o vară, o toamnă şi o iarnă, fiecare de două sau trei veacuri.”42 

În acest fel, morfologia culturilor le face să apară în diferite locuri ale lumii şi să 

aibă o viaţă ce cunoaşte echivalente reciproce indiferent de timpul în care se 

manifestă. „Deci cine ştie  că între forma polis-ului antic şi geometria euclidiană, 

între perspectiva spaţială a picturii în ulei din Occident şi cucerirea spaţiului prin 

calea ferată, telefon şi armele de foc, între muzica instrumentală contrapunctică şi 

sistemul economic al creditelor, este o profundă conexiune formală?”43 Având 

aceste date şi constatând stadiul civilizaţional al Europei, declinul ei ca proces 

organic era aşadar inerent şi demonstrat. De aici, antinomia între cei doi termeni, 

atât timp cât tocmai aplecarea înspre civilizaţie, în dauna culturii aducea acest 

                                                 
40 Oswald Spengler, Declinul Occidentului, Ed. Beladi, Craiova, 1996, vol.I, p. 13; 
41 Zigu Ornea, op.cit., p. 243; 
42 E. Lovinescu, op.cit., p. 66-67; 
43 Oswald Spengler, op.cit., p. 15; 



 26

declin. Dosarul pe această temă însă a fost doar deschis de Spengler, lui 

urmându-i aproape toţi teoreticienii perioadei. Tocmai pe opoziţia dintre ele se 

structurează întreaga problematică. La rându-i „N. Bardiaev îşi însuşeşte teoria 

lui O. Spengler despre natura organică a culturilor, însuşindu-şi şi deosebirea pe 

care O Spengler o făcea între cultură şi civilizaţie, aceasta din urmă fiind 

considerată de gânditorul german faza decadentă a culturii.”44 De aici şi până la a 

afirma că „civilizaţia este, prin natura ei, - burgheză, industrial-capitalistă, 

ateistă. Ea nu iubeşte, ea urăşte eternitatea.”45, în acelaşi ton cu Spengler, 

pesimist, nu mai era decât un pas. Încetul cu încetul, aşadar, ecuaţia „cultură-

civilizaţie” făcea carieră, şi în înţelegerea ei stătea răspunsul destinului omenirii. 

În consecinţă, tema a devenit generală şi orice personalitate culturală se poziţiona 

în funcţie de ea. „Chamberlain, de pildă, înglobează în cultură toate fenomenele 

artei, ale filosofiei, ale ştiinţei speculative, creatoare, ale moralei şi religiei, pe 

când în civilizaţie nu introduce decât fenomenele vieţii colective, a organizaţiei 

economico-sociale şi a Statului. Civilizaţia nu înseamnă un câştig pozitiv, un 

progres decât pe măsura creşterii simultane a intensităţii vieţii spirituale şi 

artistice. Civilizaţia şi cultura nu sunt, de altfel, noţiuni dependente.”46 Ca 

urmare a preocupării pentru aspectul civilizaţional în istoria omenirii, A.J. 

Toynbee dedică o lucrare monumentală istoriei în care „civilizaţia” e văzută ca 

factor esenţial al întregului ei mers. „Respingând ideea „unităţii civilizaţiilor, A.J. 

Toynbee propune ca în locul schemei în formă de tulpină, cum se foloseşte astăzi, 

să se construiască „o schemă în formă de arbore, în care civilizaţiile se nasc, ca 

atâtea ramuri, unele lângă altele”, schemă care ar reflecta mai adecvat existenţa 

unei pluralităţi de civilizaţii.”47 Jucând astfel rolul dinamic în istoria, civilizaţia 

                                                 
44 Nicolae Bagdasar, Teoreticieni ai civilizaţiei, Ed. Ştiinţifică, Bucureşti, 1969, p. 168; 
45 Ibidem, p. 169; 
46 E. Lovinescu, op.cit., p. 65; 
47 N. Bagdasar, op. cit., p. 18; 
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umană e pe rând studiată din perspectiva genezei, dezvoltării, destrămării şi 

dezintegrării tuturor acestor complexe în istorie. Ajungând în anii postbelici, la 

răspunsuri de la care precursorii săi au plecat, Toynbee anunţa ca soluţie finală 

tot revenirea la spiritualitate. „Omul occidental s-a situat singur în situaţia 

primejdioasă de a-şi pierde sufletul, prin simplul fapt că şi-a încleştat toate 

puterile într-o strădanie extrem de izbutită de a-şi spori bunăstarea materială.”48 

Revenirea la spiritualitate prin intermediul religiozităţii ar rămâne ultima şansă 

de recuperare a distanţei dintre cultură şi civilizaţie. „Ce rol vor fi menite să joace 

religiile superioare ale omenirii în acţiunea de luminare a ambelor părţi, pentru a 

le face astfel să ajungă la înţelegere între ele, este o problemă al cărui răspuns nu 

poate fi schiţat aici.”49 

 Antinomia cultură-civilizaţie era însă, doar una din dihotomiile aduse pe 

scena ideologică odată cu atmosfera pesimistă de după primul război mondial, 

iar Lovinescu nu ezită să se pronunţe pe această temă aşa cum vom arăta chiar în 

subcapitolul următor. Dilema „Orient-Occident” era o altă temă predilect 

interbelică, iar autorul „Civilizaţiei române moderne” aderă şi aici cu preferinţă 

spre cel de-al doilea termen, atât timp cât considera că României îi lipseşte atât 

cultura instituţională cât şi civilizaţia apuseană, mai ales că „drumul de la 

civilizaţie la cultură nu e ireversibil”, aşa cum el însuşi susţinea. Dar poate cea 

mai importantă dilemă a perioadei stătea sub numele de „evoluţionism-

revoluţionarism”, respectiv de „tradiţionalism-modernism”. Tocmai din acest 

motiv am dedicat şi acestei probleme un subcapitol, cu titlul „Revoluţie sau 

evoluţie în dezvoltarea civilizaţiilor”, căutând să identificăm poziţia lovinesciană 

în acest sens, cu toate fundamentările ei. 

                                                 
48 Arnold Joseph Toynbee, Studiu asupra istoriei, Ed. Humanitas, Bucureşti, 1997, vol. II, p. 467; 
49 Ibidem, p. 467; 
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 În plan politic european, în urma confruntării între cele două tabere 

(evoluţionistă şi revoluţionară), au avut de câştigat două curente: în primul rând 

naţional-socialismul, cu exponenţii lor din Germania şi Italia, iar apoi curentul 

misticist, de care am mai vorbit. Mai ales în România, unde curentele ideologice 

erau reflexii vii şi acute ale celor europene, mişcarea misticistă iniţiată de revista 

„Gândirea” s-a conturat suficient până în jurul anului 1927. „Era aproape firesc 

ca în această perioadă de criză a conştiinţei să apară un curent mistic şi 

obscurantist. E un simptom al epocilor de criză.”50 Autori ca Nichifor Crainic, 

Nae Ionescu sau pe alocuri L. Blaga susţin în această revistă o direcţie 

ortodoxistă ce ar fi putut reprezenta, în opinia lor, salvarea spiritualităţii române 

în faţa civilizaţiei abrutizante preluate din Occident51. 

 Am încercat în cele câteva pagini dedicate atmosferei culturale a epocii să 

redăm implicaţiile majore şi fundamentele filosofice ale ideologiilor perioadei 

interbelice, cu scopul de a contura, cât mai bine, cadrul polemic în care 

Lovinescu îşi publica lucrarea ce face obiectul studiului nostru, şi aceasta 

deoarece, o anunţăm de pe acum, lucrarea lovinesciană e profund integrată în 

acest cadru, prezentând calitatea contemporaneităţii (sau sincronizării) ei 

profunde cu timpul în care a fost publicată. O spunem întrucât, şi faptul îl vom 

dovedi de-a lungul studiului nostru, Lovinescu nu a ezitat să se pronunţe pe 

niciuna din marile teme ale secolului al XIX-lea, privit ca incubator al 

dezbaterilor interbelice. Mai mult, criticul de artă devenit sociolog, a adoptat 

poziţii tranşante în legătură cu fiecare din temele timpului său, de multe ori 

prezentând noţiuni conceptuale sau ideologice originale, în profundă congruenţă 

însă cu teoria sa sociologică a sincronismului.  

 

                                                 
50 Zigu Ornea, op.cit., p. 282; 
51 Cf. anexei 3A; 
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I.2. Atmosfera românească – un veac de sincronism 

 

 

 În privinţa epocii interbelice române, din toate perspectivele posibile 

(social, economic, politic sau cultural) s-a scris imens, iar toţi autorii par să se 

îndrepte spre o linie directoare comună: a fost o epocă de o febrilitate, 

efervescenţă şi dinamism remarcabile, cu implicaţii asupra istoriei ulterioare a 

României pe care le simţim şi în contemporaneitate. În epoca interbelică s-au 

structurat şi afirmat partidele puternice ale României, curentele culturale demne 

de reţinut, personalităţile cele mai de seamă ale ţării, marile întreprinderi 

româneşti recunoscute în toată Europa. 

 E foarte probabil că nu întâmplător, la distanţă de aproximativ un veac de 

când Ţările Române (Moldova şi Ţara Românească) au realizat primele mişcări 

de sincronizare cu Europa civilizată, România reîntregită cunoştea aceste 

fenomene evidente de dezvoltare. Din aceste motive am şi denumit capitolul 

nostru „un veac de sincronism”, în concordanţă cu teoria lui Lovinescu pe care o 

şi publică în anii 1924-1925. 

 În plan social, două mari reforme au fost realizate, după ce ţara se 

întregise şi situaţia populaţiei le impunea, astfel încât putem afirma alături de 

Zigu Ornea că „marile reforme socio-politice pentru care militaseră de la 1848 

încoace, toate conştiinţele progresiste s-au înfăptuit.”52 Vorbim aici de reforma 

agrară, prin care aproape şase milioane de hectare de suprafaţă arabilă, păşuni şi 

păduri, treceau de la marea proprietate la ţărani, şi de Reforma politică prin care 

clasa ţărănească trecea în centrul vieţii politice interne. Odată cu aceste reforme 

au apărut modificări profunde în structura socială a ţării, şi în mod inerent 

                                                 
52 Zigu Ornea, Tradiţionalism şi modernitate în deceniul al III-lea, Ed. Eminescu, Bucureşti, 1980, p. 307; 
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criticile la adresa lor au apărut din toate perspectivele posibile. Pentru Nichifor 

Crainic, de exemplu, „împroprietărirea a creat un nou tip de sclavie a 

pământului.”53, referindu-se la sărăcia şi lipsa de dotare cu unelte agricole a 

noilor proprietari, într-un articol intitulat sugestiv „Politică şi ortodoxie”. 

 Din punct de vedere economic, ţara se plasa, în această perioadă, între 

dilema de a alege perspectiva de dezvoltare exclusiv agrară sau industrializarea 

ţării. După întregirea ei, prima problemă a politicienilor şi economiştilor a fost să 

includă noile teritorii, cu rezervele lor, în economia naţională. S-a deschis astfel, o 

luptă internă politică pentru acapararea lor, concomitent cu un puternic proces 

de industrializare a economiei naţionale, în mare parte datorat şi presiunilor 

străine. A apărut, ca atare, un fenomen pozitiv, în opinia autorilor I. Saizu şi Al. 

Tacu, anume „tendinţa statelor agrare de a se dezvolta economiceşte prin 

accentuarea laturilor industriale.”54 România se aşeza astfel şi ea pe calea 

industrializării, chiar dacă într-un ritm mai lent, ceea ce ducea la posibilitatea 

eminamenţei agrare de până atunci. Intrarea în ţară a marilor finanţe europene şi 

americane, precum şi efortul întreprinzătorilor autohtoni, au făcut ca ţara să 

înregistreze progrese mari, din punct de vedere economic, astfel încât „la 

sfârşitul deceniului al doilea, România se prezenta cu un patrimoniu de resurse 

umane şi materiale, de forţe de producţie, transport şi schimb sporit de 2,2-2,5 ori 

în comparaţie cu statul român antebelic.”55 Această expansiune, cunoscută atât la 

nivel macroeconomic, cât şi la indicatori precum numărul de întreprinderi, 

populaţie aptă de muncă, număr de  naşteri pe cap de locuitor, a adus România 

în circuitul european şi mondial. Însă, şi în acest domeniu, criticile aduse 

evoluţiei normale a României, nu au întârziat să apară. În plan politic, mai ales, 
                                                 
53 În 1923, (Revista „Gândirea”, an III, nr. 5) Nichifor Crainic începuse o serie de articole ce prevesteau 
reorientarea acestei reviste şi naşterea scriitorilor „gândirişti” de orientare tradiţionalist-ortodoxă (vezi şi 
anexele lucrării); 
54 I. Saizu şi Al. Tacu, Europa economică interbelică, Ed. Institutului European, Iaşi, 1997, p. 228; 
55 Istoria românilor, vol. VIII, coord. Scurtu I., Ed. Enciclopedică, Bucureşti, 2003, p. 79; 



 31

din zona conservatoare devenită apoi extremistă, reacţiile începeau să ceară 

rămânerea ţării, dacă nu în cadrele ei agricole, măcar în stadiul de economie 

preponderent bazată pe agricultură.  

 În politica românească interbelică, unde caracterul de dinamism din 

celelalte domenii se păstrează, se manifestă două tendinţe preponderente. Cele 

conservatoare, reprezentate pentru început de Partidul conservator, diluat 

ulterior de Partidul Naţional Liberal.56 Pe lângă dispariţia conservatorilor însă, ca 

formaţiune politică, scena politică românească înregistrează apariţia unor noi 

actori, ca partidul Muncitoresc sau formaţiuni de extremă dreaptă, ce vor juca 

roluri tot mai importante până la cel de-al doilea război mondial şi chiar după 

acesta. Aceste nuanţări şi diversificări politice, mai ales consolidarea 

ţărănismului, vor avea un rol important în dezbaterea doctrinară interbelică, 

acolo unde Lovinescu avea să intevină, de partea celor ce apărau modernizarea 

ţării. Nu în ultimul rând, modificări importante de peisaj apar pe scena vieţii 

culturale şi ideologice. Şi aici, ca şi în celelalte domenii, confruntarea se dădea 

între conservatori sau tradiţionalişti şi modernişti. „După 1918, societatea 

românească a devenit mult mai complexă ca urmare a unirii provinciilor istorice 

cu patria mamă, a mutaţiilor survenite în structura economiei naţionale, a 

accelerării procesului de modernizare şi dezvoltare a statului şi instituţiilor 

sale.”57 În aceste condiţii, marile ideologii ca poporanismul, sămănătorismul 

aproape că dispar prin nuanţări succesive de pe scena ideologică, apărând unele 

noi precum gândirismul şi ortodoxismul. Toate acestea susţineau păstrarea 

României în graniţele tradiţionalismului, împotriva cercului de modernişti din 

jurul revistelor pro-europene, cum ar fi cei de la „Viaţa românească”58 sau „Ideea 

                                                 
56 Despre rolul acestui partid vom vorbi în capitolul al doilea al lucrării; 
57 Istoria românilor..., p. 125; 
58 Deşi promotoare a poporanismului antebelic, Viaţa românească cunoaşte  în perioada menţionată o 
nuanţare a discursului, în sensul pro-europenizării lui. 
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europeană”. Disputa de idei, şi până acum încleştată, de la război încoace, 

cunoaşte în aceşti doi-trei ani (1926-1928 n.n.) o înverşunare nicio clipă 

domolită.”59  

 Putem vorbi, fără nicio exagerare, de o anumită febrilitate a epocii. 

Luptele ideologice ce s-au configurat în această perioadă, mai ales în jurul 

disputei tradiţionalism-modernism o demonstrează. Bazate pe ideologii, care 

apoi se structurau formal în partide, la rândul lor susţinute de personalităţi 

redutabile ce îşi exprimau convingerile într-o serie de publicaţii prestigioase, 

aceste lupte scoteau din combatanţi ce era mai bun, iar ,uneori, chiar ce era mai 

rău atâta timp cât niciun arsenal nu era prea mult pentru a dovedi superioritatea 

propriilor credinţe. Studiind perioada, O. Crohmălniceanu observa cu 

obiectivitate: „E o perioadă de efervescenţă spirituală nemaiîntâlnită în cultura 

noastră, dar şi de fanatisme teribile. Idei îndrăzneţe şi fecunde însoţesc adesea 

miopii uimitiare. Viaţa culturală cunoaşte înfăptuiri strălucitoare, multe dintre 

ele cu ecou mondial.”60 La capitolul „miopii” vom încadra extremismele ce se 

configurează într-o astfel de perioadă de căutări. E însă demonstrat că în aceeaşi 

perioadă, tot ceea ce a însemnat activitate intelectual-ştiinţifică românească şi-a 

găsit repede locul în cercetarea mondială prin confirmarea rezultatelor proprii. 

Domeniul ştiinţific în general a ţinut pasul, la rândul său, cu propăşirea generală 

a ţării şi, mai ales, a susţinut întreagă acestă mişcare. „S-a modernizat predarea, 

s-a intrat în legătură cu centre universitare străine, s-au înfiinţat laboratoare, 

catedre, institute, staţiuni, cenacluri cu totul noi. Ştiinţa a înregistrat progrese 

remarcabile, multe de valoare universală (matematică, fizică, chimie, tehnică, 

                                                 
59 Zigu Ornea, op.cit., p. 23; 
60 O.S. Crohmălniceanu, Literatura română între cele două războaie mondiale, Ed. Universalia, Bucureşti, 
2003, p. 19; 
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istorie, geografie, geologie, biologie, sociologie), s-au înregistrat lucrări în 

străinătate, odată cu brevetări internaţionale.”61 

 Întreaga epocă, pe lângă febrilitatea încercărilor, a reprezentat şi o 

perioadă a căutărilor şi răspunsurilor. Răspunsul la întrebarea „pe ce cale 

evoluăm?” va implica numeroase afirmări, pertractări, paşi înapoi şi reafirmări, 

mişcări pe care scena publicistică a perioadei le va cunoaşte şi reda cu acurateţe. 

Marile personalităţi ale momentului (Iorga, Brătianu, Motru, etc.) îşi afirmau 

opiniile cu fervenţă pe acestă scenă, iar răspunsurile nu întârziau să apară, din 

partea contraopinenţilor. Fenomenul înregistrat reprezenta însă un ansamblu, în 

care politicul, socialul, economicul, culturalul şi ideologicul se îmbinau, 

susţinându-se reciproc, rămânând ca publicistica vremii să îl înregistreze făcând 

parte integrantă din acest sistem.62 Mai ales că publicistica era parte a acestui 

ansamblu, iar mişcările şi reorientările ei sunt doar oglindiri ale evoluţiei 

generale a ideologiilor perioadei. Exemplele oferite de reviste ca „Ideea 

europeană”, ce evoluează de la poporanismul antebelic la proeuropenismul 

dintre cele două războaie mondiale, sau „Gândirea” ce adoptă la început un ton 

echilibrat cu accente de românism şi ajunge în anii treizeci la ortodoxism şi 

misticism, sunt doar două ipostaze ale evoluţiilor specifice perioadei. 

 Putem considera, din această perspectivă generală, că principala dezbatere 

a perioadei se contura, în mod sincronic cu dezbaterea europeană, pe 

coordonatele conceptelor modernism-tradiţionalism. Criza raţionalităţii, critica ei 

precum şi presupusa decădere a Occidentului erau resimţite şi în spectrul 

ideologic românesc. Vibraţiile culturii europene îşi găseau cu fidelitate 

răspunsuri în cadrul României întregite, marile filoane ale gândirii occidentale 

cunoşteau prelungiri în această perioadă a Europei, chiar dacă personalizate la 
                                                 
61 Istoria românilor..., p. 102; 
62 Ne referim la faptul că jurnalele şi revistele vremii cunoşteau orientări precise pe care le şi afirmau şi 
susţineau; 
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situaţia specifică din ţară. „Fapt este că orice examen obiectiv al fenomenului 

ideologic pe care şi noi îl studiem nu poate ocoli constatarea unui strident raport 

de convergenţă cu preocupările asemănătoare din Franţa şi Germania.”63 Aici 

sincronismul lovinescian se verifică aşadar în totalitate, iar teoria criticului nu va 

veni în acest context decât să confirme realităţile din teren. O strânsă racordare 

între problematicile dezbătute oriunde în cultura europeană şi cea românească 

era lesne de observat, mai ales că relaţiile ţării noastre cu cele din Occident se 

multiplicau exponenţial mai ales la nivel diplomatic după primul război 

mondial. Dezbaterea aceasta însă, dintre modernism şi tradiţionalism oferă 

cadrul general al încleştării ideologice ce caracterizează deceniul al treilea al 

secolului trecut. Ea avea însă, numeroase prelungiri ideologice, care preluate din 

polemica apuseană, care specifice problematicii naţionale. Românism-

europenism, ortodoxism-creştinism, autohtonism-occidentalism, erau doar 

câteva ipostaze locale ale aceleiaşi lupte dintre tendinţele de înnoire şi forţele 

conservatoare ce se încleştaseră în cadru general. Pe lângă acestea, şi temele 

europene îşi găsiseră ecou la noi în ţară, iar pe lângă cele cunoscute în general, 

cum ar fi raţionalism-misticism, modernizare-tradiţionalism, occident-orient, una 

anume a făcut carieră în publicistica românească: aceea a antinomiei dintre 

cultură şi civilizaţie, cu implicaţii mai adânci culturale într-o altă polemică a 

vremii: dintre agrarianism şi industrialism. Vom insista pe această dimensiune a 

polemicii generale deoarece ni se pare specifică problemei româneşti şi, nu mai 

puţin important, deosebirea dintre cele două concepte, cultură şi civilizaţie, joacă 

un rol esenţial în teoria lovinesciană a sincronismului. Demonstrăm astfel, cu atât 

mai mult, că prin teoria propusă Lovinescu era extrem de actual în epocă şi 

                                                 
63 Zigu Ornea, op.cit., p. 269; 
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aducea poziţionări de prim rang pentru efortul de modernizare şi sincronizare a 

ţării.  

 Rezistenţa şi alternativa în faţa teoriilor ce susţineau modernizarea ţării 

erau reprezentate aşadar, de teoriile tradiţionaliste. Confruntarea dintre cele 

două tabere a purtat numeroase nume, ca „tradiţionalism-modernism”, 

„evoluţionism-progresism”, „orientalism-occidentalism” sau, în cazul ce ne pare 

elocvent, „cultură-civilizaţie”. 

 Încă de la prima privire aruncată asupra celor doi termeni e uşor de 

separat între cele două tabere: tradiţionaliştii marşau pe susţinerea culturii unui 

popor, ca venită odată cu tradiţia sa, şi ca soluţie a permanentizării şi menţinerii 

sufletulului său istoric; de cealaltă parte, moderniştii susţineau necesitatea 

implantării formelor civilizaţiei moderne în structura sufletească a oricărui 

popor, tocmai pentru a facilita mersul dezvoltării sale înspre trepte superioare de 

viaţă şi de organizare socială. 

 De precizat este faptul că dilema „cultură sau civilizaţie” a fost preluată 

din cultura europeană de către combatanţii noştri, fapt pe care l-am evidenţiat 

deja. Problematica lansată în jurul volumului lui O. Spengler însă prezintă 

importanţă capitală şi pentru titlul lucrării noastre, atâta timp cât E. Lovinescu o 

va adopta şi chiar o va aşeza la fundamentul construcţiei sale sociologice, aspect 

pe care îl tratăm într-un subcapitol dedicat din cuprinsul lucrării. 

 Problematica şi nuanţările propuse erau într-adevăr reale, mai ales într-un 

secol XX, după un război mondial când cuceririle tehnicii îşi arătau atât valenţele 

pozitive şi, totodată, aspectele negative. În atari condiţii, apărătorii modernizării 

de la noi , cu privirile orientate spre apus, susţineau necesitatea preluării 

formelor civilizaţiei care , în orice caz, în opiniile lor, nu ar dăuna fondului 

cultural naţional. Alături de alţi gânditori raţionalişti, deci progresişti, ca D. 

Gusti, P.P. Negulescu, P. Andrei, E. Lovinescu afirma: „Drumul de la cultură la 
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civilizaţie nu e ireversibil; devenind condiţiile vieţii noastre, aceste bunuri 

materiale (aduse de civilizaţia importată – n.n.) intră în deprinderi şi se prefac cu 

timpul prin adaptare la unitatea noastră temperamentală în valori sufleteşti; cu 

alte cuvinte, civilizaţia se transformă în cultură.”64 Dacă ar fi să reiterăm câteva 

din asumpţiile moderniştilor, afirmaţia pare perfect sustenabilă: fără o tradiţie 

solidă, un popor are o singură şansă pentru a se plasa în contemporaneitate: 

trecerea la formele moderne ale civilizaţiei apusene, pe cale revoluţionară, cărora 

să li se adapteze, adoptându-le. Procesul prezintă implicaţii profunde şi într-o 

altă problematică lansată de Titu Maiorescu – cea a formei fără fond. 

 În mod evident însă, toate aceste raţionamente sunt total eronate pentru 

reprezentanţii conservatorismului, iar E. Lovinescu a fost puternic taxat de către 

aceştia. A neglija cultura, care e o formă spirituală caracteristică popoarelor 

superioare, în favoarea civilizaţiei, era pentru C.R. Motru de exemplu, o mare 

eroare. Aceasta deoarece „caracterul distinctiv între cultură şi civilizaţie stă în 

aceea că una, cultura, pătrunde adânc în firea poporului, pe când civilizaţiunea 

numai la suprafaţă.”65 A fi ca popor depozitarul unei culturi bogate, cum e a 

noastră, în opinia conservatorilor, şi a te îndrepta spre o civilizaţie importată 

înseamnă a neglija fondul sufletesc profund al neamului. 

 Pe aceste două tipuri de concepţii, care în epocă au întreţinut polemici 

deseori acide, dar de substanţă, se edificau de fapt întregile teorii ale marilor 

actori ideologici. Atâta timp cât, respectând în acest fel cultura, apelul la formele 

materiale externe era interzis, este evident că atitudinea ce decurgea logic era 

tradiţionalismul. La celălalt pol, pe baza teoriei necesităţii modernizării, 

importurile civilizaţionale sunt necesare, atâta timp cât ele ar putea asigura 

evoluţia de la fond la formă. Din acest motiv, un gânditor ca V. Madgearu nu 

                                                 
64 E. Lovinescu, Istoria civilizaţiei…, p. 254; 
65 C.R. Motru, Scrieri politice, Ed. Nemira, Bucureşti, 1998, p. 109; 
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excludea importanţa formelor materiale, ale bunurilor tehnice, din chiar viaţa 

ţărănimii. Gândite ca standard de viaţă, formele civilizaţiei apusene (electricitate, 

telegraf, maşini-unelte) erau vizate a fi atinse de către ţara ţărănimii a cărei 

dezvoltare trebuia încurajată.66 

 Paralela între tradiţionalişti şi modernişti ca atitudine, şi plasarea pe 

coordonatele cultură-civilizaţie ca opţiune dogmatică, ne pare de importanţă 

covârşitoare pentru înţelegerea întregului complex al dezbaterii din epocă. De 

aici, de la distincţia între cultură şi civilizaţie decurg apoi poziţionări ale 

autorilor în alte domenii, cum ar fi dilema agrarianism-industrialism sau 

problema „formelor fără fond”. Iar pentru cuprinderea mediului spiritual în care 

E. Lovinescu îşi publică lucrarea studiată de noi, înţelegerea întregului complex 

este esenţială atâta timp cât criticul literar devenit sociolog nu a evitat niciuna 

din aceste implicaţii. Poziţionările sale, în strânsă conexiune cu marile teorii ale 

vremii vor face, aşa cum vom încerca să demonstrăm, carieră pe scena 

ideologică, dovedind însă o calitate sociologică: aceea a solidităţii construcţiei 

conceptuale, edificate pas cu pas în scopul demonstrării necesităţii 

sincronismului. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
66 Vezi lucrarea lui V. Madgearu, Agrarianism, capitalism, imperialism, Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 1999; 
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I.3. „Această carte pleacă de la aceeaşi distincţiune între 

civilizaţie şi cultură” 

 

 

Afirmaţia lui E. Lovinescu, prezentată în primul subcapitol al ultimului 

volum al „Istoriei civilizaţiei române moderne”, ar putea părea interpretabilă, 

mai ales la citirea ei cu atenţie. Pentru că, în opinia noastră, afirmaţia prezentată 

în titlul subcapitolului stă, cu adevărat, la baza întregii teorii a sincronismului 

lovinescian, din două motive: 

-primul ar fi acela că fără distincţia între cultură şi civilizaţie, aşa cum vom 

arăta, întreaga teorie a dezvoltării, pe cale revoluţionară, a societăţii 

româneşti nu s-ar mai susţine din punct de vedere ştiinţific; 

-al doilea motiv, e acela al unei poziţionări, esenţiale în epocă, pe 

baricadele evoluţionismului sau ale revoluţionarismului, respectiv ale 

tradiţionalismului contra modernităţii, în funcţie de această antinomie: 

cultură sau civilizaţie. 

În consecinţă, considerăm distincţia dintre cultură şi civilizaţie, o distincţie 

de importanţă maximă, de la care Lovinescu şi admite că pleacă pentru a-şi 

construi întreaga teorie a sincronismului. „Oricare ar fi controversele în jurul 

disociaţiei celor 

două noţiuni şi, mai ales, oricâte elemente arbitrare ar putea conţine, am admis-

o, totuşi, ca pe un punct de plecare.”67 

Importanţa acestei disocieri îl face pe Lovinescu să o prezinte încă din 

volumul al II-lea al lucrării sale, unde ca răspuns la poziţionarea pro-culturală a 

filosofului C.R. Motru, E. Lovinescu îşi prezintă pentru întâia oară teoria: 

                                                 
67 E. Lovinescu, op.cit., p. 253; 
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„Cultura înseamnă însă cu totul altceva decât civilizaţia; pe când ea reprezintă 

suma deprinderilor morale şi intelectuale ale unui popor întreg, şi trebuie 

judecată în totalitate, civilizaţia se opreşte la o pătură superficială a naţiunii şi se 

reduce la o serie de forme lipsite de realitatea sufletească.”68, preciza autorul. Iar 

mai departe, precizează un fapt elementar pentru teoria sa: „Elaboraţie seculară a 

individualităţii unui popor, cultura nu se împrumută; îndeplinind condiţiile 

traficului, civilizaţia, dimpotrivă, vine cu cele dintâi şine de drum de fier.”69 

Specificaţia, în opinia noastră, este esenţială şi stă la baza întregii teorii a 

sincronismului: prin interdependenţă popoarele împrumută formele civilizaţiei 

de la altele mai avansate, pentru ca abia apoi civilizaţia (adică forma, aşa cum 

vom vedea), va duce la apariţia culturii (adică a fondului). De aici şi susţinerea 

pe care Lovinescu o va oferi formelor fără fond, în sensul acţiunii lor pozitive 

asupra unui popor. 

Axată pe o astfel de realitate, E. Lovinescu nu ezită să o spună, în replică 

la acelaşi C.R. Motru: „N-avem o cultură proprie, ci numai o civilizaţie 

împrumutată; n-avem o însumare de valori morale, ci numai echivalentul lor 

formal; (...) instituţiile noastre sociale şi culturale sunt numai simulacre, în dosul 

cărora se află lungi deprinderi transformate în activitate inconştientă.”70 Iar de 

aici, până la respingerea tradiţiei ca inexistentă cultural şi, pe cale de consecinţă, 

la adoptarea formelor fără fond, mai e doar un pas – de acesta ne vom ocupa 

însă, în partea a doua a lucrării noastre, dedicată viziunii culturale a lui 

Lovinescu. 

Cu toate implicaţiile ei, tema disocierii cultură-civilizaţie, e una preluată 

din sociologia europeană, iar în publicistica română ea face carieră în perioada 

interbelică. Tocmai implicaţiile ei profunde, cu luminile pe care le aruncă asupra 
                                                 
68 Ibidem, p. 216; 
69 Ibidem, loc.cit.; 
70 Ibidem, loc.cit.; 
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teoriilor revoluţionarismului şi evoluţionismului fac din ea o problemă atât de 

dezbătută. Plecată din teoriile lui Spengler şi Spencer, problema antinomiei 

cultură-civilizaţie era, aşadar, o temă a începutului de secol XX, pe care şi autorii 

români o observă. Poziţionările sociologilor europeni sunt preluate şi în 

România, iar febrilitatea dezbaterii nu e cu nimic mai prejos. Racordaţi la 

problematica în vogă, autorii români se poziţionează şi ei, în funcţie de această 

disociere oglindind realităţile ştiinţifice apusene: „După ce respinge teoriile – 

susţinute de H. Spencer şi O. Spengler – care definesc societăţile umane ca 

organisme sociale, (...) A.J. Toynbee le opune propria lui teorie, care însă nu 

prezintă un caracter mai ştiinţific.”71, semnala N. Bagdasar surprinderea 

problematicii în cauză, referindu-se la sociologul englez care, la rându-i, adusese 

accentul de pe studiul culturii pe cel al civilizaţiei. Niciuna din aceste nuanţări 

nu era străină însă nici lui Lovinescu, nici celorlalţi combatanţi ai epocii 

interbelice. 

Pe tot parcursul lucrării sale, E. Lovinescu se raportează la concepţia lui 

C.R. Motru, pe care îl numeşte „ultimul junimist”. Aceasta, fireşte, datorită 

concepţiei evoluţioniste a acestuia asupra culturii şi, inerent, a poziţionării de 

partea celor ce vedeau în cultură singurul element de esenţă al unui popor. 

„Poporul fără de cultură n-are istorie, fiindcă n-are un criteriu care să stabilească 

valoare evenimentelor trecute.”72, scria Motru în 1904, prevestind polemica pe 

care avea s-o susţină douăzeci de ani mai târziu cu E. Lovinescu. „Dar iarăşi de 

netăgăduit că din timpurile cele mai vechi şi până acum de curând, el (poporul 

român-n.n) s-a menţinut într-o stare de semicultură onorabilă.”73, afirma C.R. 

Motru, referindu-se la cultura românească. E suficient să redăm o singură frază 
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72 C-tin Rădulescu Motru, op.cit., p.72; 
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din lucrarea lui E. Lovinescu pentru a înţelege tot restul polemicii: „N-avem o 

cultură proprie, ci numai o civilizaţie împrumutată; (...).”74 

La momentul redactării volumelor II şi III ale „Istoriei civilizaţiei române 

moderne”, dezbaterea era deja pornită. Încă din primul volum, dedicat forţelor 

revoluţionare, Lovinescu îşi susţine tezele, la vremea aceea împotriva concepţiei 

lui C.R. Motru din studiul „Cultura română şi politicianismul”, scris la 1904. „Cu 

aceste elemente „constituţionale” ale trecutului nostru nu înţelegem cum s-ar fi 

putut da o bază tradiţională vieţii noastre politice de azi.”75, nota Lovinescu 

ironic, referindu-se la lipsa oricărei tradiţii democratice detectabilă în trecutul 

cultural românesc. C.R. Motru observă provocarea lansată de Lovinescu şi în 

1925, înainte de apariţia celui de-al III-lea volum al acestuia îşi reia tezele lansând 

atacuri asupra teoriei lovinesciene. „La formarea civilizaţiei române, după d. 

Lovinescu, fondul sufletesc propriu al poporului român nu contribuie cu 

nimic.”76 Ori, această viziune contravenea, în totalitate, ideilor pe care el le 

apărase încă din 1904. Căci oricât de mică ar fi fost, o cultură română tot exista, în 

concepţia lui Motru, iar negarea ei era un sacrilegiu pentru filozof. „Toate aceste 

începuturi de cultură naţională, privită însă de departe de ochiul unui străin 

european, aveau negreşit să apară ca prea localnice şi prea închise marilor 

interese ale civilizaţiunii apusene...”77  

Înainte de Lovinescu însă, concepţia lui C.R. Motru fusese taxată de G. 

Ibrăileanu prin publicarea lucrării „Spiritul critic în cultura românească”. La fel 

ca şi Lovinescu în 1924, Ibrăileanu vedea lipsa culturii democratice la poporul 

român. „Toate proiectele de constituţie pe care le ignorează d. Rădulescu-Motru 

(vezi cartea d-sale Cultura română şi politicianismul), şi aceea de la 1802, şi cele 

                                                 
74 E. Lovinescu, op.cit., p. 216;  
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77 Idem, op.cit., p. 157; 
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de la 1821, concepute în Bucovina, de boierii fugari, toate sunt legiferarea 

exploatării desăvârşite a claselor de jos – în ultima analiză a ţărănimii.”78 

Afirmaţiile  lui Lovinescu aşadar, o spunem din nou, nu erau complet inedite. Cu 

toate acestea, şi mai ales lor, ne apare astăzi mai nedreaptă atât receptarea critică 

a teoriei lui Lovinescu de către C.R. Motru, dar mai ales a lui Ibrăileanu – e 

adevărat, pe alte probleme. Trebuie însă să o spunem: concepţia lui Ibrăileanu se 

află, din punctul de vedere a existenţei culturii româneşti, la mijlocul drumului 

între Motru şi Lovinescu; o cultură românească exista, mai ales în Moldova, deşi 

datorată exclusiv influenţelor apusene. „Dar adevărata cultură, în vremurile de 

la început, trebuie s-o căutăm în slavoneşte.(...) Aşadar, prin traducerile făcute 

sub influenţa husită, prin cultura slavonă, prin istoriografia slavonă, exista în 

Moldova o mai mare deprindere culturală, se acumulase un mai mare fond 

pentru viitoarea tradiţie care ne interesează.”79 Astfel se întâlnesc concepţiile 

celor doi, Motru şi Ibrăileanu, şi se despart de Lovinescu, pentru care tradiţia 

culturală a poporului român nu a jucat niciun rol în crearea marilor câştiguri ale 

culturii europene. „Fondul sufletesc al poporului român n-a colaborat cu nimic la 

descoperirile şi invenţiile lui Gutenberg, Papin, Stephenson, Edison, Morse, 

Branly sau Marconi, am tras totuşi foloasele tipografiei, ale maşinilor de aburi, 

ale electricităţii, ale telegrafiei şi telefoniei, ca şi ale întregii tehnici moderne;”80 

venea precizarea lui Lovinescu în primul subcapitol al volumului al III-lea al 

lucrării, intitulat „Legile formaţiei civilizaţiei române”. Dar conceptele erau deja 

despărţite de Lovinescu, şi meritul este al său, de a fi intuit atât de bine 

antinomia dintre cultură şi civilizaţie. 

Dealtfel, acest prim subcapitol este în totalitate un răspuns la critica pe 

care Motru o adusese teoriei lovinesciene în articolul deja citat. Fără să se mai 
                                                 
78 Garabet Ibrăileanu, Spiritul critic în cultura românească, Ed. Cartier, Chişinău, 2000, p. 61; 
79 Ibidem, p.33-34; 
80 E. Lovinescu, op.cit., p. 254; 
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refere la nivelul cultural al poporului român de până la jumătatea secolului XIX, 

Lovinescu face o trecere în revistă a tuturor sociologilor europeni ce s-au referit 

la distincţia dintre cultură şi civilizaţie (Brandes, Humboldt, Chamberlain, 

Herder, Durkheim, Turgot, Le Bon, etc). Evidenţiind în acest fel diferenţele 

dintre cele două realităţi, Lovinescu precizează concluziv: „Punând la baza 

„Istoriei civilizaţiei române moderne” o distincţie între cultură şi civilizaţie atât 

de categorică şi atât de apropiată de cea a d-lui C. Rădulescu-Motru, urmează de 

la sine că ne-am referit în ea numai la totalitatea condiţiilor materiale ale vieţii 

româneşti.”81, adică la ceea ce Lovinescu înţelegea prin civilizaţie. Acum apare 

importanţa acestei distincţii în toată amplitudinea sa. Deşi neagă existenţa unei 

tradiţii culturale româneşti, Lovinescu nu îşi clădeşte teza pe aceasta, ci o 

consideră mai degrabă o condiţie favorabilă preluării formelor civilizaţiei 

apusene. În aceste condiţii „Învinuirea principală a d-lui C. Rădulescu-Motru de 

a fi susţinut pe nedrept că „la formarea civilizaţiei române fondul sufletesc 

propriu al poporului român nu contribuie cu nimic”(...) – nu are obiect.”82 Şi 

Lovinescu are dreptate, atât timp cât el se referea la civilizaţie şi nu la cultură, 

civilizaţie ca „totalitate a condiţiilor materiale ale vieţii omeneşti”, opusă total 

„fondului sufletesc” de care vorbea C.R. Motru. Atât timp cât disocierea propusă 

de Lovinescu între cultură şi civilizaţie era acceptată chiar de Motru, iar 

Lovinescu vorbeşte despre „istoria civilizaţiei române moderne”, dreptatea e de 

partea ultimului, iar criticile filosofului nefondate, ca dealtfel, majoritatea 

recenziilor cu care volumul lovinescian a fost întâmpinat. Acest aspect rămâne 

însă a fi elucidat pe măsură ce demersul nostru va atinge fiecare concept din 

sociologia lovinesciană. 

                                                 
81 Ibidem, p. 254; 
82 Ibidem, loc.cit.; 
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Disocierea cultură-civilizaţie, cu toată importanţa ei pentru sincronismul 

lovinescian, a fost o temă pe care criticul a abordat-o şi după publicarea „Istoriei 

civilizaţiei române moderne”83. Un an mai târziu, odată cu publicarea volumului 

I din „Istoria literaturii române contemporane”, Lovinescu revine asupra ei, mai 

ales în urma acuzelor lui Nichifor Crainic de a fi confundat civilizaţia cu cultura. 

„Problema diferenţierii culturii de civilizaţie a fost tratată în volumul III destul 

de larg pentru a da posibilităţi d-lui Crainic de a se informa asupra ei: în 

concepţia ce stă la baza lucrării mele, formele împrumutate încep prin a fi 

elemente de civilizaţie şi pot sfârşi prin a deveni elemente de cultură.”84 Şi într-

adevăr, Lovinescu precizase: „Drumul de la cultură la civilizaţie nu e inversibil; 

devenind condiţiile vieţii noastre, aceste bunuri materiale intră în deprinderi şi se 

prefac cu timpul, prin adaptare la unitatea noastră temperamentală, în valori 

sufleteşti; cu alte cuvinte, civilizaţia se transformă în cultură(...).”85 

În strânsă legătură cu legea imitaţiei şi, ulterior, a adaptării, fenomenul 

preluării formelor civilizaţiilor înaintate stă, aşadar, altă dialectică a sociologiei 

epocii: evoluţionism-revoluţionarism. Pe baza antinomiei cultură-civilizaţie, prin 

intermediul căilor moderne de comunicare, câştigurile tehnicii, instituţiile şi alte 

forme ale civilizaţiei pot fi imitate, în mod revoluţionar, de către popoarele 

înapoiate.  

 

 

 

 

 

 
                                                 
83 Cf. anexei 13; 
84 E. Lovinescu, Istoria literaturii..., p. 177; 
85 Idem, Istoria civilizaţiei..., p. 254; 



 45

I.4. Revoluţie şi evoluţie în dezvoltarea civilizaţiilor 

 

 

Înainte de a trece la problematica propriu-zisă a capitolului nostru, e 

imperioasă precizarea că, în dezbaterea perioadei, trebuie luată în considerare 

structurarea ideologiilor combatanţilor pro-evoluţionism sau revoluţionarism, pe 

structuri conceptual ştiinţifice bine conturate şi preluate din sociologia 

europeană. Apărut ca o reacţie la revoluţionarismul francez, de origine rousseau-

istă, evoluţionismul german (cu reprezentanţi ca Herder, Spencer, etc) a avut în 

România adepţi care, în perioada ultimei jumătăţi de secol XIX şi a primei decade 

a secolului XX, au ţinut primele pagini ale revistelor, au deţinut întâietatea 

publicaţiilor şi au menţinut orientarea conservatoare în prima linie a politicii 

româneşti, prin Partidul Conservator86. 

Orientările erau, aşadar, bine înrădăcinate în sociologia vremii şi aveau 

implicaţii în viziunea de ansamblu a evoluţiei ulterioare a ţării. Pornind chiar de 

la disocierea cultură-civilizaţie, ideologiile se structurau logic, pe planuri paralele 

ce vizau destine diferite. „Fapt este că orice examen obiectiv al fenomenului 

ideologic pe care noi îl studiem nu poate ocoli constatarea unui strident raport de 

convergenţă cu preocupările asemănătoare din Franţa şi Germania.”87, scria Zigu 

Ornea, referindu-se la ideologiile interbelice, în volumul său din 1980. Punând, 

aşadar, raţionalismul sub acuzare, cu tendinţa sa de tehnicizare, modernizare şi 

stăpânire a tuturor formelor statale şi sociale, filosofia germană, prin 

romantismul său aducea ca soluţie întoarcerea spre tradiţie, istorie şi deci 

cultură. De aici, drumurile se despărţeau: civilizaţie aducea parcurgerea rapidă şi 

tehnică a etapelor, şi chiar, prin imitaţie, revoluţia la popoarele mai înapoiate. La 

                                                 
86 Cf. anexei 3C; 
87 Zigu Ornea, Tradiţionalism şi modernitate în deceniul al III-lea, Ed. Eminescu, Bucureşti, 1980, p. 269; 
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rându-i, cultura menţinea pe prima linie „sufletul naţional” al oricărui popor, 

prin apel la trăsăturile sale specifice, şi deci accepta, ca singură cale de urmat, 

evoluţia naturală a societăţii. De origine diferită – franceză pentru 

revoluţionarism, germană pentru evoluţionism – cele două orientări au implicaţii 

profunde şi în alte paliere ideologice: poziţionarea faţă de „teoria formelor fără 

fond” şi faţă de atitudinile moderniste şi respectiv, conservatoare. De aici, la 

rându-le, veneau alte poziţionări, de această dată politice şi, în consecinţă, a 

orânduirii sociale, economice pe care ţările trebuiau să le urmeze: industrialism 

sau agrarianism. Ultimele însă, fac obiectul studiului nostru în cel de-al doilea 

capitol al său, destinat „viziunii sociologice” a lui E. Lovinescu. 

Filiaţiuni aşadar istorice, cu implicaţiile ideologice profunde, pe linie 

conceptuală, ideologică, doctrinară, de la care nici Lovinescu nu se dă îndărăt să 

le asume şi susţină. Adept al necesităţii de dezvoltare revoluţionară a ţării, 

criticul literar se aşează disciplinat de partea raţionalistă a baricadei dintre 

revoluţionarism şi evoluţionism. Căci ideologia revoluţionară avea sorgintea în 

filosofia cartesiană a secolului al XVII-lea. „Ideile liberale fuseseră aduse din 

Franţa, cunoscută ca ţara revoluţionarilor, pe când Germania, din contră, era 

cunoscută ca ţara evoluţiunii lente. Dintre cele două mari concepţiuni 

sociologice, dintre care una, cea raţionalistă sau a contractului social, priveşte 

societatea ca o înjghebare a minţii omeneşti, pe când a doua, aceea a evoluţiunii 

organice, consideră societatea ca un organism ce evoluează după legi inerente 

lui, prima s’a născut în Franţa şi a rămas acolo populară, pe când a doua a apărut 

în Germania, la începutul secolului al nouă-spre-zecelea, (…).”88 Influenţa 

cartesiană, ce adusese modernitatea în filosofia europeană, şi pe care acelaşi H. 

Sanielevici o numea „sursa tuturor relelor” avea implicaţii profunde în modul de 

                                                 
88 Horia Sanielevici, Studii critice, Ed. Cartea românească, Bucureşti, fără an, p. 238; 
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a vedea societatea. „Înainte de opera oricărei culturi şi civilizaţii, oamenii 

reprezintă un teren omogen de calitate raţională.”89, vedea Tudor Vianu originea 

raţionalismului. „Mai întâi, dacă premisa naturală a culturii este însuşirea de 

fiinţă raţională a omului şi dacă cultura nu-şi poate propune alte ţinte decât 

dezvoltarea acestei premise, atunci este evident că istoria culturii omeneşti este 

terenul unui necontenit progres.”90, reiese în evidenţă dintr-o astfel de 

perspectivă raţionalistă. „Dar pentru ca oamenii să poată, într-adevăr, să-şi 

dezvolte însuşirile lor naturale, de fiinţe raţionale, trebuie să existe o organizaţie 

care să apere pe individ şi să-i garanteze egalitatea condiţiilor de dezvoltare, 

(...).”91, ajungându-se astfel la egalitate, libertate, adică la reperele Revoluţiei 

franceze. 

De această parte a baricadei ideologice se plasează şi Lovinescu cu 

întreaga-i operă dedicată sincronismului. „Procesul formaţiei noastre sociale nu 

se confundă, deci, cu acţiunea partidului naţional, ci cu ceea ce numeşte A.D. 

Xenopol seria istorică a constituirii partidului liberal prin influenţa ideologiei 

Revoluţiei franceze.”92 Plecată de la principii de egalitate, libertate şi democraţie, 

această mişcare ajunge logic, tot pe calea raţiunii, la conceptul de Revoluţie. 

„Revoluţia poate deveni astfel ceva mai mult şi mai înalt decât un mijloc prin 

care se creează noile valori. Astfel, revoluţia democratică, la timpul ei a afirmat 

ca valoare nouă libertatea şi consimţământul tuturor ca principii de organizare 

ale formei de guvernământ, sperând ca prin aceasta să înlăture revoluţia în 

sine.”93, nota Petre Andrei în cursul său de „Sociologie generală” cu referire la 

necesitatea fenomenului revoluţionar în concepţia raţionalistă asupra istoriei.  

                                                 
89 Tudor Vianu, Studii de filosofia culturii, Ed. Eminescu, Bucureşti, 1982, p. 294; 
90 Ibidem, p. 295; 
91 Ibidem, loc.cit.; 
92 E. Lovinescu, op.cit., p. 28; 
93 Petre Andrei, op.cit., p. 377; 
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Prin intermediul raţiunii, aşadar, omenirea tinde să-şi creeze în societate 

un mediu prielnic de dezvoltare, bazat pe instituţii care să-i asigure egalitatea, 

proprietatea, libertatea, democraţia. Referindu-se la primele acte franceze care le 

prevedeau, Lovinescu îşi explică poziţia susţinută de-a lungul întregii sale lucrări 

sociologice: „Cu toate confuziile de redactare, cu toate perspectivele deschise 

spre egalităţi iluzorii şi despotice – aducând ideea fundamentală a libertăţii 

posibile în cadrele statului – (...) – aducând ideea egalităţii politice şi legale, a 

suveranităţii naţionale, „Declaraţia drepturilor omului” a împrăştiat, şi prin 

contagiune mintală şi prin sabia cuceritoare a lui Napoleon, un suflu nou de 

viaţă popoarelor, iar în Principate a aruncat germenii tuturor prefacerilor politice 

şi sociale.”94 

Trebuie doar să amintim convingerile lui Lovinescu în privinţa culturii 

româneşti, a legilor imitaţiei şi a spiritului veacului pentru a explica credinţa sa 

în necesitatea dezvoltării revoluţionare a statului român interbelic. „Puşi brusc în 

planul unei civilizaţii mult superioare realităţilor noastre sufleteşti, procesul 

formaţiei civilizaţiei noastre nu putea fi, prin urmare, decât revoluţionar, ceea ce 

a atras duşmănia tuturor cugetătorilor sociali, considerând-o ca o formă fără 

fond.”95 Dealtfel, cu aceeaşi ocazie, la puţini ani de la publicarea „Istoriei 

civilizaţiei române moderne”, Lovinescu se explica în memoriile sale: „Celorlalţi 

(adepţii modernismului-n.n) trebuie să le reamintesc încă o dată duelul intim, pe 

de o parte, dintr-o complexiune temperamentală şi o formaţie spirituală 

tradiţională, cu o inhibiţie precisă faţă de tot ce rupe firul evolutiv şi, pe de altă 

parte, o ideologie sprijinită în ordine biologică pe principiul mutaţiei al lui Hugo 

de Vries, în ordinea socială, pe principiul revoluţionar al transformărilor bruşte 

determinate de sincronismul vieţii contemporane, de primatul spiritualului 

                                                 
94 E. Lovinescu, op.cit., p. 30; 
95 Idem, Scrieri, vol.II, Ed. Minerva, Bucureşti, 1970, p. 382; 
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asupra economicului şi de evoluţia inversă a civilizaţiilor tinere de la formă la 

fond, iar în ordinea estetică, pe principiul diferenţierii ca element esenţial al 

talentului şi pe consecinţele logice ale aceluiaşi sincronism care, punând într-o 

strânsă interdependenţă toate fenomenele, nu numai economice, ci şi cele 

spirituale ale popoarelor europene, îndreptăţeşte imitaţia ca una din formele 

înseşi ale progresului.”96 Considerăm mărturisirea lui Lovinescu esenţială pentru 

întreaga sa operă sociologică, dar mai ales, pentru înţelegerea modernismului 

său, opus evoluţionismului cu care, în forma sa culturală – ca tradiţionalism, s-a 

luptat o viaţă97. 

Apărut ca reacţie la întreaga mişcare culturală revoluţionară franceză, 

evoluţionismul german pornea de la o premisă total diferită de cea raţionalistă: 

aceea că societatea umană e un organism viu, sau cel puţin poate fi privită ca 

atare, care trebuie să aibă o evoluţie normală şi tocmai din acest motiv mişcările 

bruşte, de felul revoluţiilor, îi împiedică tocmai normalitatea. Referindu-se strict 

la cele două ţări de origine a celor două curente, Franţa şi Germania, sociologul 

H. Sanielevici observa că, de fapt, „Cele două concepţiuni nu sânt decât 

oglindirea evoluţiunii reale a celor două ţări.”98 

Observând corect mersul celor două curente în istorie, în capitolul 

„Raţiunea şi raţionalismul sub acuzare”, istoricul literar Zigu Ornea surprindea 

exact tensiunea dintre cele două curente ce au monopolizat scena dezbaterilor, 

mai ales în perioada interbelică.: „O febrilă căutare, o spăimoasă alergare după 

alte valori, în locul celor acuzate a fi provocat prăbuşirea. Vinovatul principal a 

fost de îndată identificat. Raţiunea, şi mai ales, raţionalismul triumfător în 

secolul al XIX-lea, au fost crucificate ca inamici periculoşi.”99, scria Ornea 

                                                 
96 Ibidem, p. 384; 
97 Cf. anexei 2C; 
98 H. Sanielevici, op.cit., p. 238; 
99 Zigu Ornea, op.cit., p. 239; 
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referindu-se la reanimarea interbelică a confruntării dintre raţionalism şi 

evoluţionism.  

Surprinzând cu exactitate filonul ideaticii evoluţionismului, Petre Andrei, 

sublinia în cursul deja citat, ideea de bază a acestui curent, opozabilă 

revoluţionarismului. „Procesul de evoluţie socială se bazează întâi pe principiul 

continuităţii în schimbare, iar acesta se vede în special în continuitatea 

instituţiilor sociale. Evoluţia ca atare constă din schimbări, din transformări, dar 

acestea se fac treptat şi fără a întrerupe funcţionarea normală a vieţii sociale, ba 

chiar de foarte multe ori în aceleaşi cadre generale.”100 Subliniem această 

afirmaţie, făcută în epocă, pentru că în ea rezidă întreaga filosofie a 

tradiţionaliştilor care astfel ajungeau la romantism şi la idealizarea formelor 

culturale trecute. Trecând prin întreaga istorie a concepţiei organiciste, pe care 

tot sociologul o aşază în Antichitate, la Platon, Petre Andrei rezumă organicismul 

aflat la baza evoluţionismului: „În primul rând, societatea constă din elemente 

asemenea celor care compun un organism, întrucât individul, pe care Spencer îl 

consideră ca elementul ultim al societăţii, corespunde celei organice.”101 

Din această prismă, a necesităţii evoluţiei organice a statului, singura 

posibilă şi normală în consecinţă, problema instituţiilor importate la 1848 revine, 

mai ales că prin ele, aşa cum am arătat, organismul social ar trebui să se dezvolte 

treptat. Pentru C. Rădulescu-Motru chiar aceste instituţii erau semnalul 

implantării nefireşti în viaţa poporului român, semn evident că poziţia sa era una 

pro-evoluţionistă. „Dar aşezămintele liberale pe care politicienii noştri le-au 

copiat după acelea ce existau în Apusul Europei, să fie ele oare potrivite numai 

popoarelor care au în urma lor o întreagă dezvoltare economică  şi să nu poată fi 

înţelese şi practicate cum se cuvine decât de cetăţenii formaţi la munca 

                                                 
100 Petre Andrei,  op.cit., p. 372; 
101 Ibidem, p. 223; 



 51

disciplinată şi prevăzătoare?”102, se întreba filosoful retoric, cu trimiteri evidente 

în problematica disocierii dintre cultură şi civilizaţie. Şi tot el răspundea, din 

punctul de vedere al evoluţionismului: „În majoritatea cazurilor, da; atari 

aşezăminte nu au o actualitate efectivă în sufletul unui popor, pe cât timp ele nu 

sunt susţinute de vechi şi solide deprinderi câştigate în lupta economică.”103 

De altfel, în această viziune a constat principala armă cu care E. Lovinescu 

a fost atacat şi cu care acesta a trebuit să lupte. Din întreaga sa lucrare, 

necesitatea revoluţionarismului transpare tocmai din lipsa unei tradiţii 

instituţionale din care Ţările Române şi instituţiile lor să evolueze organic. 

„Acestui transformism social, ieşit din asimilarea societăţii cu un organism şi a 

evoluţiei cu un proces natural, Revoluţia franceză i-a adus corectivul unei 

concepţii şi practice noi. Societăţile nu se dezvoltă numai prin continuitate; 

realitatea juridică nu-i întotdeauna expresia realităţii sociale; progresând numai 

pe această cale, am trăi şi azi sub formele de viaţă ale epocii feudale.”104, arăta 

criticul punctul slab al viziunii evoluţioniste. „Rupând cu trecutul imediat şi 

istoric şi, deci, cu doctrina evoluţiei lente, ce ne-ar fi menţinut multă vreme în 

cadrul Regulamentului organic, paşoptiştii au făcut din revoluţie principiul 

generator al civilizaţiei noastre, singurul, de altfel, popoarelor tinere, împotriva 

căruia în zadar s-au ridicat forţele tradiţionalismului.”105 

Argumentându-şi astfel întreaga concepţie pro-revoluţionară, sociologic, 

E. Lovinescu încheie, cu trimiteri precise, capitolul întâi al lucrării sale, dedicat 

tocmai „forţelor revoluţionare”: „Mişcarea paşoptistă reprezintă tocmai gestul 

istoric prin care s-a imprimat procesului nostru de formaţie o direcţie 

revoluţionară, singura, sociologic, cu putinţă popoarelor împiedicate de la 
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mersul lor evolutiv; ea mai reprezintă şi dezorientalizarea sufletului românesc 

prin crearea unui nou mediu de formaţie apusean în spiritul idealităţii rasei.”106 

Prezentată astfel, în termeni categorici, poziţia lovinesciană avea să dea curs 

multor polemici. Dealtfel, unii istorici au văzut în întreaga lucrare a criticului  

răspunsul la o polemică cu reprezentanţii tradiţionalismului şi deci, ai 

evoluţionismului, dintre care se remarcă C. Rădulescu-Motru, la a cărui viziune 

ne-am referit deja. Oricum ar fi fost, poziţia lui Lovinescu e, şi de această dată, 

una solidă, fundamentată ştiinţific riguros, aspecte la care urmează să ne referim 

în capitolul următor al lucrării noastre. Semnalăm doar, cu această ocazie, relaţia 

strânsă dintre poziţia sa pro-revoluţionară şi cea adoptată în chestiunea disocierii 

dintre cultură şi civilizaţie pe care am şi aşezat-o, şi din acest motiv, la baza 

concepţiei sociologice lovinesciene. În plus, amintim doar de pe acum, 

consecinţele logice ale acestei poziţionări, respectiv atitudinea pozitivă a 

criticului în problematica teoriei formelor fără fond, ce urmează a fi tratată de 

noi, şi care vine să ne confirme, o dată în plus, sistemicitatea logică a întregii 

concepţii sociologice lovinesciene. 
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I.5. Determinaţiune, interdependenţă şi sincronism 

 

 

 Încă de la apariţia sa, primul volum din „Istoria civilizaţiei române 

moderne” a stârnit numeroase polemici adresate autorului, în primul rând 

datorate acuzaţiei de plagiat. Fenomenul interdependenţei, adică al influenţei pe 

care statele rămase în urmă îl înregistrează ca venind din partea celor înaintate, 

era desigur observabil şi în cultura şi în viaţa românească. Despre existenţa sa, 

precum şi de formele de manifestare se ocupaseră deja autori cu greutate în 

dezbatere, până la Lovinescu. Iar primul dintre aceştia fusese criticul literar şi 

sociologul de origine rusă C.D. Gherea. Trebuie însă să o spunem de la început: 

Gherea surprinsese fenomenul interdependenţei culturii române faţă de cele 

apusene în încercarea sa de a demonstra teoria materialismului istoric; cu alte 

cuvinte, atenţia lui Gherea era îndreptată spre demonstrarea necesităţii 

socialismului marxist, drept pentru care îl interesa mai puţin influenţa culturală, 

cât etapizarea formelor economice ce duceau inevitabil, conform teoriei marxiste, 

spre socialism. 

În 1910, când Gherea îşi publica lucrarea „Neoiobăgia”, vorbeşte deja de o 

anumită „determinaţiune” mai ales în privinţa formelor de proprietate, a 

structurii organizării activităţii economice. „Aşadar, în rezumat: o societate 

înapoiată, intrând în relaţii cu capitalismul occidental; aceasta îi modifică 

procesul de vieaţă socială, îi revoluţionează toate raporturile economico-sociale şi 

morale, îi produce adânci modificări culturale: -toate acestea nu numai justifică, 

dar necesitează instituţii liberalo-burgheze, după cum le necesitează şi 

propăşirea ulterioară a acelei societăţi.”107 Referindu-se, aşadar, la fenomenul 
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numit în epocă „al interdependenţei” (impus de G. Ibrăileanu), Gherea 

surprinsese această influenţă chiar mai înainte de a-şi publica lucrarea în 1910, 

aşa cum vom arăta. Argumentând mai departe, criticul literar preciza: „Şi astfel, 

intrând în relaţii cu Occidentul capitalisto-burghez, devenind părtaşi la civilizaţia 

lui înaintată, el ne modifică toate procesele de vieaţă, ne revoluţionează toate 

raporturile sociale, economice şi împreună cu ele, moravurile de altădată.”108 Şi 

pentru că importante erau aspectele economice din perspectiva lucrării sale, 

Gherea se referea la implicaţii. „Faptul intrării în relaţii de schimb cu Occidentul 

european, capitalist, are consecinţe incalculabile pentru ţară. Mai întâi, ea începe 

să devină o ţară producătoare de mărfuri, şi din ţară cu gospodărie naturală, 

începe să devină o ţară cu gospodărie bănească.”109 Punctând aici o etapizare ce 

se va regăsi curând într-o altă lucrare a vremii, a lui Şt. Zeletin, reamintim că 

pentru Gherea ea era importantă pentru a sublinia similitudinile dintre evoluţia 

spre societatea burghezo-capitalistă dintre ţările dezvoltate şi cele române. Însă, 

o spunem din nou, nu o astfel de societate era în viziunea lui Gherea scopul final 

al „determinaţiunii”, ci societatea marxistă. „Epoca burgheză nici n’are 

însărcinarea istorică să rezolve imensa problemă a egalităţii condiţiilor de traiu. 

Această problemă e a viitorului şi va fi rezolvită de altă epocă istorică, de cea 

socialistă.”110 Referindu-se, cu trimiteri precise, la problema agrară a epocii, 

sociologul Gherea vedea ca rezolvare a ei desfiinţarea rămăşiţelor proprietăţii 

feudale cu ajutorul instituţiilor burghezo-capitaliste. Meritul nu-i este însă 

diminuat în privinţa surprinderii direcţiei înspre care trebuia îndreptată 

societatea românescă, precum şi a modalităţii de realizare a acestei orientări. „Şi 

înainte de toate, se vede, cred, destul de clar, chiar în schema asta atât de scurtă, 

că în ţara noastră nu numai că n’am avut o dezvoltare organică – socială, din care 
                                                 
108 Ibidem, p. 40; 
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să fi rezultat necesarmente instituţiile sociale occidentale ce-am introdus, dar 

n’am avut nici împrejurări nici condiţii sociale fie obiective fie subiective, - în 

sensul celor arătate mai sus -pentru introducerea lor.”111  

Revenind la lucrarea lovinesciană, „Istoria civilizaţiei române moderne”, 

trebuie spus că însemnările gheriste îşi regăsesc locul cuvenit. Încă din primul 

volum, Lovinescu, care se referea la inexistenţa unui capitalism naţional, îl 

citează pe sociolog, în legătură cu această temă, redând chiar legea 

determinaţiunii lui Gherea: „Ţinând mai mult seama de starea de fapt decât de 

necesităţile teoretice ale materialismului istoric, el (adică C.D. Gherea-n.n) 

recunoştea că: „Ţările rămase în urmă intră în orbita ţărilor capitaliste înaintate; 

ele se mişcă în orbita acelor ţări şi întreaga lor viaţă, dezvoltare şi mişcare socială 

e determinată de viaţa şi mişcarea ţărilor înaintate, e determinată de epoca 

istorică în care trăim, de epoca burghezo-capitalistă. Şi această determinaţiune a 

vieţii şi mişcării sociale a ţărilor înapoiate prin cele înaintate le este însăşi 

condiţia necesară de viaţă.”112; dar este la fel de adevărat: legea gheristă e citată 

exclusiv în legătură cu inexistenţa formelor capitaliste în ţară înainte de revoluţia 

de la 1848, în contextul mai larg al teoriei marxiste. Cu alte cuvinte, legea 

determinaţiunii nu e pusă la baza construcţiei civilizaţiei române moderne ca 

element fundamental al ei. Probabil de aici veneau şi acuzaţiile aduse lui 

Lovinescu, care citează aşadar pe Gherea în trecere, şi referitor la o altă 

problemă. 

Rămâne, aşadar, de reamintit că E. Lovinescu îşi lansează pe piaţă primul 

volum al „Istoriei civilizaţiei române moderne” în 1924, cel dedicat „forţelor 

revoluţionare”, pentru ca abia până în 1925 să publice şi celelalte două. Aceasta 

mai ales că, abia în volumul al III-lea el îşi sistematizează teoria sincronismului în 
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care oferă toate explicaţiile ştiinţifice ce stau la baza lui. În aceste condiţii, sunt de 

înţeles recenziile criticii având ca subiect în primul rând plagiatul. Puţin după 

apariţia volumului, tot în anul 1925 acestea îşi fac apariţia, iar între prim-soliştii 

lor stau C.R. Motru şi Camil Petrescu. Primul, într-o dare de seamă citită în 

cadrul Academiei Române, analizând structura ştiinţifică a sincronismului, 

constată structura ei dialectic-hegeliană, şi concluzionează: „La formarea 

civilizaţiei române, după d. Lovinescu, fondul sufletesc propriu al poporului 

român nu contribuie cu nimic”113 referindu-se desigur, tocmai la problema 

interdependenţei îmbrăcată acum în haina sincronismului. La rândul său, Camil 

Petrescu se apropie mai aplicat asupra conceptelor pe care Lovinescu le foloseşte, 

descoperind chiar paternităţi precise în istoria ideologiei culturale româneşti. Cu 

precizarea că lucrarea lui Lovinescu „are toate meritele şi cusururile operelor de 

sinteză”114, Camil Petrescu anunţă că Lovinescu s-a folosit de cercetările altora şi, 

mai mult, nici nu a citat sursele de inspiraţie, cu referire din nou strictă la 

conceptele de „interdependenţă” a lui Ibrăileanu sau „determinaţiune” a lui 

Gherea. 

Acestor acuze, pe lângă răspunsurile din presa perioadei, la care ne vom 

referi, Lovinescu le răspunde elegant şi magistral încă la începutul volumului III 

al lucrării sale, aşa cum s-a şi angajat. „Am întârziat publicarea acestui volum 

pentru a lăsa timp obiecţiilor să se producă.”115; iar mai apoi, în subcapitolul 

următor: „Cum civilizaţia română, adică totalitatea condiţiilor vieţii noastre 

materiale, nu e o creaţiune organică a poporului român, nu puteam pleca de la 

studiul unor forţe care n-au avut iniţiativă; în materie socială, politică, economică 
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şi tehnică, iniţiativa a pornit de la ideologia şi de la totalitatea componentelor 

civilizaţiei apusene.”116  

Al doilea tur de atacuri concentrate în legătură cu fenomenul de 

interdependenţă, respectiv de sincronizare pe care Lovinescu l-a subliniat, l-a 

avut de primit criticul din partea revistei „Viaţa românească”, condusă la acea 

vreme chiar de Garabet Ibrăileanu, cel care în 1909 îşi publică studiul amplu 

asupra culturii române intitulat „Spiritul critic în cultura românească”. La rândul 

său, Ibrăileanu îşi poate aroga titlul de părinte al „interdependenţei”, chiar dacă 

istoric alţii se poate să-i fi stat înainte (Sanielevici, Stere). Fără a acorda 

importanţă mai mare decât e cazul, trebuie amintit că între Lovinescu şi 

Ibrăileanu are loc un episod deosebit de personal, în legătură cu un concurs la 

catedra de filologie a Universităţii din Iaşi. Ieşit învingător, Ibrăileanu rămâne 

titular, dar polemica între cei doi se păstrează de la distanţă, fiecare având de 

reproşat ceva celuilalt. Ocazia se iveşte aşadar în 1925 când Lovinescu îşi publică 

volumul, iar Ibrăileanu nu ezită să arunce săgeţi prin intermediul revistei 

poporaniste de la Iaşi. 

Revenind însă la lucrarea lui Ibrăileanu, „Spiritul critic în cultura 

românească”, trebuie subliniat faptul că, la vremea publicării sale, lucrarea era 

mult mai categorică în privinţa contribuţiei fondului cultural românesc la cultura 

şi civilizaţia modernă europeană, sau, mai radical, în privinţa culturii româneşti. 

În acest ton, Ibrăileanu afirma: „Românii, care n-au creat aproape nimic, au 

împrumutat aproape tot. Toată istoria culturii româneşti, de la sfârşitul veacului 

de mijloc până azi, e istoria introducerii culturii străine în ţările române.”117 Iar 

mai departe, acelaşi autor puncta: „Dacă această imigrare a culturii nu ar fi avut 

loc, România ar fi rămas cu totul în afară de sfera civilizaţiei, căci, încă o dată, 
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civilizaţia română se pierduse pe pământul Daciei.”118, referindu-se la rodul 

procesului de interdependenţă între popoarele europene. Un ton mai critic 

aşadar, afirmat încă înaintea lui Lovinescu, pentru care acesta , în 1924 avea să-şi 

atragă nenumărate critici, mai ales din partea neopoporaniştilor şi a 

naţionaliştilor. 

În baza acestor realităţi, la apariţia volumului lovinescian, acesta e primit, 

aşa cum am mai spus, cu atitudine critică, mai ales că Lovinescu, deşi se referă în 

primele două volume ale lucrării sale la interdependenţa, mai ales ideologică 

între popoarele europene, îl citează pe Ibrăileanu doar în legătură cu o altă temă. 

Când se referă la faptul că Moldova e cea care a adus spiritul critic în cultura 

română, şi că de aici au plecat mişcările ideologico-culturale reacţionare, 

Lovinescu face trimiteri la Ibrăileanu oferind ca sursă volumul său. „Eminescu se 

bucurase de mult de neparticiparea Moldovei la acţiunea liberalismului 

paşoptist. Reluat şi lărgit, faptul a fost studiat apoi de d. G. Ibrăileanu, într-un 

volum asupra căruia ne vom opri.”119 Aceasta va fi să fie singura citare a lui 

Ibrăileanu în primul volum al lui Lovinescu. Iar în aceste condiţii reacţia 

primului va fi fost normală, mai ales că întregul volum I al lui Lovinescu 

vorbeşte şi demonstrează interdependenţa ideologică a paşoptismului românesc 

cu ideile Revoluţiei franceze. Cităm în acest scop o afirmaţie din primele pagini 

ale lucrării: „Nu datorăm influenţei apusene numai primele tălmăciri şi tipărituri 

româneşti şi, deci, însăşi formaţia limbii noastre literare, ci-i datorăm chiar şi 

creaţiunea istoriografiei naţionale şi a adevăratei literaturi române.”120, scria 

criticul E. Lovinescu referindu-se la influenţele culturii polone din secolul XVII 

din Moldova, de care, la rându-i, se ocupase în lucrarea sa şi G. Ibrăileanu... 
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Nu e nevoie, aşadar, să-l mai acuzăm pe Ibrăileanu de motivaţii 

subsidiare; literatul observa deja prea multe similitudini pentru a nu lua poziţie 

şi a nu pune întreaga editură de la „Viaţa românească” să i-o susţină. „Zelul 

pentru dl. Lovinescu îl putea cheltui mai bine Aurora (ziar al vremii care 

publicase o recenzie favorabilă lucrării lovinesciene – n.n) scoţând pe acest 

sociolog din încurcătură faţă de dl. I.C. Filitti, care în nr. pe ianuarie al 

„Convorbirilor literare” îşi reclamă paternitatea asupra unei părţi din volumul I 

al d-lui Lovinescu, şi un rest de zel (că are de unde) îl mai putea cheltui Aurora şi 

cu d. Barnoschi, care-şi formulează în nr. trecut al „Vieţii româneşti” drepturile 

sale asupra unei părţi din ceea ce a rămas nereclamat de d. Filitti.”121 Menţinând 

regimul critic, la rându-i, M. Ralea face şi el o recenzie în „Viaţa românească” a 

lucrării lui Lovinescu şi încercărilor sociologice ale acestuia, tratându-le drept 

„...interpretare făcută din cârpeli ciupite de ici şi colo fenomenelor culturale 

româneşti.”122 Şi dacă ar fi să rămânem corecţi istoriografic, subsemnăm opiniilor 

criticului Zigu Ornea, conform cărora „Cercul „Vieţii româneşti”, şi în special 

Ibrăileanu, avea într-un fel dreptate să reacţioneze iritat. Numai că denunţa un 

rapt acolo unde, de fapt, nu era decât, poate, o insuficientă evidenţiere a 

predecesorilor care – nici ei – nu erau descoperitorii unor legi necunoscute.”123 

Pentru că, dacă ar fi să păstrăm corectitudinea abordărilor, şi Ibrăileanu foloseşte 

în volumul său vestita lege a „imitaţiei”, oarecum inerentă teoriei 

interdependenţei, la fel ca şi Lovinescu. „Din diferite cauze , România nu s-a 

putut sustrage influenţei europene. Civilizaţia europeană, mai ales sub forma şi 

prin influenţa franceză, a străbătut până în ţările noastre. A străbătut, ca şi în 

restul Europei, prin presiune, prin imitaţie şi de nevoie.”124 Doar că, spre 
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deosebire de Lovinescu în 1924-1925, Ibrăileanu în 1909 nu face referiri la sursa 

acestei legi, respectiv la sociologul francez Gabriel Tarde. Iată deci, că aceleaşi 

şabloane pe care criticii le aplică autorului Lovinescu, ar putea fi aplicate lor, la 

rându-le, ca autori. 

Oricâtă ardoare ar fi avut polemica Lovinescu – Ibrăileanu, două lucruri 

trebuie precizate: primul, acela că la fel ca în cazul tezei determinaţiunii gheriste, 

şi în cazul interdependenţei lui Ibrăileanu, Lovinescu îşi face datoria de onoare şi 

în volumul III îi citează legea însă indirect, în paralel cu cea a lui Gherea şi cu 

referire la revista Viaţa românească. „Examinate obiectiv, fără a fi contradictorii, 

legea „interdependenţei” şi această lege de „determinaţiune a vieţii şi mişcării 

sociale a ţărilor înapoiate prin cele înaintate” sunt, de fapt, două momente ale 

formaţiei civilizaţiei noastre uşor de disociat. (...)adică ambele momente ale 

formaţiei civilizaţiei române moderne dominate de un spirit unic, pot fi înglobate 

într-o singură lege: în legea sincronismului vieţii moderne, care lucrează în spirit 

nivelator şi nu de diferenţiere.”125 Iar mai jos, Lovinescu face şi precizarea că 

„...rămânând pe terenul necesităţii sociologice a introducerii formelor apusene, 

nu tăgăduim „Vieţii româneşti” de a o fi susţinut mai demult.”126 Referirea 

lovinesciană era făcută la revistă deoarece criticul cunoştea că în spatele multora 

dintre acuze stătea chiar G. Ibrăileanu. Dar, cu toate acestea, venim şi precizăm al 

doilea aspect în legătură cu această polemică: astăzi, la aproape un secol distanţă, 

poziţiile celor doi critici se dovedesc surprinzător de apropiate în privinţa a ceea 

ce susţineau. Interdependenţă, imitaţie, necesitatea introducerii formelor noi în 

cultura românească (chiar dacă cu măsuri diferite), apariţia spiritului critic în 

Moldova şi rolul revoluţionar al Munteniei... toate acestea sunt locuri comune în 

operele celor doi, care însă la momentul istoric interbelic i-au despărţit în loc să-i 
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apropie. E la fel de adevărat însă că Ibrăileanu venea pe linia poporanistă în 

dezbatere, în timp ce Lovinescu era adeptul declarat al modernizării şi 

europenismului ca orientare a evoluţiei României moderne. 

În privinţa „determinaţiunii” şi a „interdependenţei”, concepte cunoscute 

deja în cultura română şi în sociologia modernizării de până la Lovinescu, lăsăm 

deocamdată problema paternităţii deoparte şi constatăm nuanţarea pe care 

Lovinescu o face în privinţa lor, integrându-le pe amândouă în conceptul mai 

larg impus de el, acela de sincronism. Observând că amândouă pot fi elemente 

separate ale procesului de modernizare, Lovinescu le aşează cronologic; în prima 

fază un popor rămas în urmă se află în etapa „determinaţiunii”, adică e apt doar 

să preia de la o cultură mai avansată fără să poată da nimic, după care intră în 

faza de „interdependenţă”, în care circuitul devine reciproc, căci odată ajuns la o 

anumită fază de modernizare acel popor poate să înceapă să şi ofere ceva, să 

contribuie el însuşi la viaţa culturală din care face parte. „Întârziaţi în structura 

noastră sufletească, economică şi politică, medievali aproape în plină epocă 

contemporană, nu putea fi vorba de colaboraţia noastră în organismul vieţii 

europene şi, deci, de o interdependenţă, în noţiunea căreia implicăm şi 

reciprocitatea.”127, nuanţa criticului dovedind o înţelegere superioară a 

fenomenului general al influenţei culturilor dezvoltate asupra ţărilor rămase în 

urmă. Iar în continuare, nuanţele se transformă în certitudini. „Dar dacă la 

începuturile intrării noastre în planul civilizaţiei moderne, nu se poate vorbi de o 

interdependenţă, nu se mai poate vorbi azi nici de o „determinaţiune” în sensul 

pe care, după cum vom mai vedea, vor să-l dea unii comentatori ai lui Gherea, 

adică în sensul impunerii unor forme diferenţiate şi chiar inferioare de viaţă 

socială, după interesul strâmt al popoarelor înaintate.”128 În acest fel Lovinescu 
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nu numai că integrează teoriile celor doi, dar le şi depăşeşte atingând un nivel 

superior de înţelegere a fenomenului şi atingând totodată o altă problemă 

consecventă fenomenului general al influenţei culturale: rolul culturii române în 

întreg acest proces, problematică la care noi ne vom referi în capitolul următor al 

lucrării, dedicat viziunii sociologice lovinesciene asupra modernizării civilizaţiei 

române. 

Întelegând aşadar întreaga evoluţie a culturii române ca pe un rezultat al 

influenţelor străine (orientale, ruseşti, poloneze apoi franceze şi în general 

europene), Lovinescu îşi face din interdependenţă un ax al teoriei sale ştiinţifice 

pe care îl demonstrează de-a lungul întregului capitol. „Prin tratatul de la 

Adrianopol (1829), prin exodul tinerimii române, cu deosebire la Paris, veacul al 

XIX-lea ne-a pus într-un contact direct şi fecund, mai ales cu ideologia socială a 

revoluţiei franceze; prin interdependenţa culturală şi economică a vieţii 

contemporane, am ieşit, aşadar brusc din robia formelor culturale ale Răsăritului, 

pentru a intra în circuitul vieţii materiale şi morale a Apusului.”129  

Influenţă, determinaţiune, interdependenţă, toate sunt concepte care în 

volumul al III-lea al lucrării lui Lovinescu vor sta sub cupola mult mai 

cuprinzătoare a sincronismului lovinescian. Folosite de autor, ele vor fi aspru 

criticate, aşa cum am văzut, iar în corul acuzatorilor s-au mai adăugat la vremea 

respectivă nume ca V. Barnoschi, Nae Ionescu, H. Sanielevici. Criticile, de cele 

mai multe ori rău intenţionate au avut însă şi susţinerea lor reală: prin însăşi 

structura lucrării sale, Lovinescu folosise concepte pe care avea să le explice abia 

peste un an, la apariţia volumului al III-lea al lucrării. 
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I.6. Imitaţie şi adaptare 

 

 

Pe acelaşi nivel al structurii strict ştiinţifice a lucrării lovinesciene stă un 

alt concept, cel puţin la fel de mult criticat, pe care Lovinescu îl adaugă celui de 

interdependenţă: anume cel al imitaţiei. Folosit şi de Ibrăileanu, aşa cum deja am 

arătat, imitaţia stă pentru Lovinescu undeva imediat după interdependenţă; 

aceasta deoarece mijloacele moderne de comunicaţie (transporturi, telefon, ziare) 

înmulţesc contactele dintre culturi, care în acest mod intră în legătură unele cu 

altele şi îşi asumă formele civilizaţiei moderne prin imitaţie. ”...se înţelege de la 

sine că interdependenţa şi solidaritatea vieţii europene în toate sensurile, o dată 

cu înmulţirea prodigioasă a punctelor de contact, devine o caracteristică a epocii 

contemporane.”130, iar mai jos devine mai aplicat, afirmând că „Într-un organism 

atât de solidar viaţa nu mai poate fi studiată izolat, ci în legăturile ei reciproce. 

Nu se produce o mişcare socială într-un punct al lumii fără ca ea să nu aibă 

repercursiune şi în celelalte puncte.”131  

Odată cu constatarea fenomenului, E. Lovinescu nu ezită să îl pună la 

baza întregului proces al sincronismului. „La baza mecanismului 

contemporaneităţii vieţii noastre materiale şi morale se află factorul unic al 

imitaţiei, în care unii sociologi ca Tarde au văzut principiul de formaţie al tuturor 

societăţilor.”132 Ocazie cu care, spre deosebire de Ibrăileanu, modernistul 

Lovinescu îşi anunţă şi sursa ştiinţifică: sociologul francez Gabriel Tarde. Iar 

faptul e important pentru că, la rândul său, Tarde cu a sa „Les lois de l’imitation” 

(Paris, Libr. Félix Alcon, 1921) reprezenta „înainte de toate semnificaţia unui act 
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131 Ibidem, p. 270; 
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de real curaj”133, mai ales că, contemporan cu Durkheim, Tarde prezintă un punct 

de vedere total opus prin care explică socialul cu ajutorul psihologicului. Iar în 

centrul teoriei lui Tarde stă conceptul de imitaţie, mai exact „legile generale care 

cârmuiesc repetiţia imitativă, şi care sunt pentru sociologie ceea ce sunt legile 

obiceiului  şi eredităţii pentru biologie, legile gravitaţiei pentru astronomie şi 

legile ondulaţiei pentru fizică.”134 Din perspectiva teoriei tardiene imitaţia stă la 

baza întregii logici a vieţii sociale, funcţionând ca o lege suverană. Pornind de la 

exemple particulare, între indivizi, Tarde extrapolează legea la scară general 

umană şi socială. „De îndată ce am pornit în viaţa socială, imităm pe aproapele 

nostru în fiecare clipă afară numai dacă nu facem o inovaţie, ceea ce este rar;...”135 

iar mai departe, concluzionând: „Aşadar, caracterul constant al unui fapt social, 

oricare ar fi el, este să fie imitativ. Şi acest caracter este propriu numai faptelor 

sociale.”136 În continuarea ei, teoria lui Tarde urmăreşte acest caracter imitativ în 

care importantă este reacţia de repetiţie. Aici se şi produce, dealtfel, despărţirea 

de Lovinescu, care nu merge pe firul teoretic al lui Tarde, ci se opreşte la nivelul 

imitaţiei pentru a se concentra apoi pe un fenomen imediat următor: 

„adaptarea”. Generalizând fenomenul imitaţiei pentru a-l duce la scara întregii 

vieţi sociale, ca şi Tarde, Lovinescu anunţă: „Nu numai instituţiile şi principiile 

politice, ci şi formulele de artă se propagă prin imitaţie.”137, iar mai departe, 

ajunge la adaptare: „Mecanismul oricărei imitaţii revoluţionare se descompune, 

însă, în două elemente esenţiale: în transplantarea integrală a invenţiei şi apoi în 

prelucrarea ei prin adaptări succesive la spiritul rasei.”138 Oferind exemple din 

artă, religie, limbă, etc, Lovinescu atinge, de fapt, o altă problemă esenţială a 

                                                 
133 Zigu Ornea, op.cit., p. XI;  
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135 Ibidem, p. 33; 
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operei sale, cu implicaţii mult mai profunde: sensul de la superior la inferior al 

imitaţiei (sau de sus în jos), şi ca o consecinţă logică, la rolul pozitiv al imitaţiei 

modelului superior în problema formelor fără fond. 

Având prezentată în acest moment teoria imitaţiei, asimilată de la Gabriel 

Tarde, Lovinescu o aplică formării civilizaţiei române moderne. „La lumina 

acestor consideraţii, procesul dezvoltării civilizaţiei noastre devine normal. Pus 

brusc în contact cu civilizaţii mult mai înaintate, poporul român a străbătut mai 

întâi o epocă de imitaţie febrilă şi integrală, înainte de a intra în noua sa fază de 

asimilare şi de naţionalizare a tuturor instituţiilor împrumutate.”139 În acest mod 

vede Lovinescu aplicarea „legilor imitaţiei” a lui Tarde la cultura română, şi 

integrează totodată această lege într-o formă ştiinţific riguroasă ce susţine o altă 

idee a teoriei sale: necesitatea mersului revoluţionar a culturii române înspre 

forma sa modernă contemporană. Mai trebuie doar specificat încă un punct în 

care viziunea lovinesciană se desparte de cea a lui Tarde, aceea a sensului 

imitaţiei. „Imitaţia, după Tarde, porneşte dinăuntru în afară: un popor nu imită 

luxul şi artele altui popor înainte de a se fi pătruns de sufletul lui; numai după 

ce-i impusese literatura şi puterea politică. Spania a început să-i impună Franţei 

şi modele, şi toaletele sale în veacul al XVI-lea; numai după stabilirea 

preponderenţei sale politice din veacul al XVII-lea, s-au răspândit asupra 

Europei întregi şi literatura, artele şi modelele Franţei.”140 îl citează Lovinescu pe 

Tarde pentru  a-l contrazice, afirmând mai încolo: „...dar procesul de imitaţie 

începe, de obicei, de la forme exterioare, de la atitudini, de la îmbrăcăminte, de la 

gesturi mărunte; într-un cuvânt, oricare i-ar fi mobilul sufletesc, în realizare 

imitaţia începe prin a fi formală şi rămâne uneori în faza aceasta.”141 Moment 

important al teoriei lovinesciene, deoarece întorsătura de concepţie îl va ajuta 
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apoi pe autor să-şi justifice uşurinţa cu care românii au adoptat anumite forme 

moderne ale culturii şi civilizaţiei apusene. „Din moment ce imitaţia porneşte din 

afară, se înţelege de la sine uşurinţa cu care  se împrumută şi cu care am 

împrumutat şi noi toate formele civilizaţiei apusene; caracterul de integralitate, 

constatat în formaţia revoluţionară a civilizaţiei noastre, se reduce în realitate la 

superficialitate.”142 

Aproape că nici nu mai trebuie punctat: la rândul ei, teoria imitaţiei 

aplicată de Lovinescu procesului de modernizare a civilizaţiei române a avut 

parte de o primire critică în peisajul cultural al epocii. În primul rând, datorită 

autorului ei, G. Tarde, şi a inadvertenţelor teoriei în sine. Faptul de a fi elaborat o 

teorie alternativă la concepţia pozitivistă a lui Durkheim, care-şi trăia 

supremaţia, l-am punctat deja. Dar teoria lui Tarde avea, la propriu, exagerări pe 

care Petre Andrei le semnalase în Prefaţa lucrării publicată la noi în 1924. 

„Imitaţia este numai un mod de adaptare psihică şi numai una din forţele 

socializatoare. Pentru explicarea societăţii, trebuie să ţinem seama de toţi factorii 

care o constituie şi care îi regulează funcţiunea, şi aceştia sunt diferiţi prin natura 

şi rolul lor.”143, scria sociologul român, subliniind limitarea tezelor tardiene la un 

singur proces psihologic. De aici, în epocă, Tarde a trebuit să suporte, la fel ca 

imitatorul său, E. Lovinescu, acuzaţia de diletantism, pe care tot Petre Andrei o 

contrazice. 

Preluând aşadar o teorie a imitaţiei supusă criticilor încă de la apariţia sa, 

E. Lovinescu le-a preluat şi le-a extins asupra lucrării sale. „Aşadar, teoreticianul 

imitaţiei, care a trăit tragedia de a nu fi găsit imitatori (...), şi-a aflat în România, 

dacă nu un imitator, cel puţin un credincios admirator, ce i-a utilizat însă 

sugestiile, asemenea lui Baldwin, cu măsură şi bun simţ. Acesta e Lovinescu. Şi, 
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143 Petre Andrei , Cuvânt introductiv la Legile sociale, Ed. Cultura Naţională, Bucureşti, 1924, p. 11; 
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ca şi Tarde, Lovinescu a trebuit să suporte calificativul, ce se voia dezonorant, de 

diletant.”144 Problema fundamentală a viziunii lovinesciene, rezultată în urma 

adoptării teoriei tardiene constă de fapt în susţinerea caracterului anticipativ al 

ideologicului în defavoarea formelor economice (în speţă a capitalismului). 

„Caracterul anticipativ al ideologicului, altfel spus: o înţelegere răsturnată a unui 

raport aşezat în realitate într-un echilibru normal, constitue una din marile erori 

ale sociologiei lui Lovinescu în general, a „Istoriei civilizaţiei române moderne” 

în particular.”145 Trecem însă, prin această afirmaţie, la o altă teză a structurii 

ştiinţifice a sincronismului. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
144 Zigu Ornea, op.cit., p. XIII;  
145 Zigu Ornea, în studiul „E. Lovinescu-sociolog al culturii”, în volumul E. Lovinescu – interpretat de 
...,Ed. Eminescu, Bucureşti, 1973, p. 258; 
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I.7. „Spiritul veacului” şi Revoluţia franceză 

 

 

 Pus, alături de imitaţie, ca fiind concept de bază al teoriei lovinesciene, 

„spiritul veacului” reprezintă o realitate pe care criticul a încercat să o delimiteze 

conceptual astfel încât să-i ofere suport ideatic în încercarea de a evidenţia 

necesitatea ideologică a sincronismului. Plecat în demersul său de la studierea 

unor fenomene cum ar fi „moda” sau ideatici ce au patronat anumite perioade 

ale istoriei europene sau mondiale, Lovinescu a căutat să demonstreze prin acest 

concept existenţa indubitabilă, şi perenă ca fenomen, pe tot parcursul istoriei, a 

unui mănunchi de practici şi idei ce şi-au pus amprenta pe o anumită perioadă a 

istoriei, fie demonstrându-se a fi superioare şi deci benefice, fie dovedindu-se a fi 

practice şi deci dezirabile. Mai mult, chiar pe baza celuilalt fenomen, „imitaţia”, 

aceste idei sau practici au reverberat de la o cultură la alta, în special de la cele 

superioare la cele mai puţin dezvoltate; iar la aceasta au contribuit tot mai mult şi 

condiţiile tot mai dezvoltate  ale tehnicii moderne ce apropie culturile şi 

contactele între acestea cu o uşurinţă tot mai mare. În teoria generală a 

sincronismului , „spiritul veacului” reprezintă tocmai obiectul fenomenului de 

imitaţie , ultimul fiind mobilul sau vectorul prin care „saeculum” ajunge să se 

impună. Propriu-zis, cele două concepte (imitaţia şi spiritul veacului) se 

constituie în „partea tehnică”, mobilă, a teoriei prin care Lovinescu urmărea să 

demonstreze sociologic forţa şi necesitatea sincronismului vieţii culturale 

europene. 

 Hotărât aşadar să construiască un edificiu în domeniul sociologic, E. 

Lovinescu a căutat să-şi fundamenteze teoria  pe concepte preluate din acest 

domeniu şi să respecte „determinismul” ce caracterizează acest domeniu al vieţii 
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umane. „Circumscriindu-şi lucrarea în sfera sociologiei, Lovinescu a apelat în 

consecinţă, chiar dacă nu întotdeauna cu rigoarea specialistului, la recuzita 

genului, altfel zicând, la întreg ansamblul de principii specifice domeniului.”146 

Iar pentru demonstrarea teoriei sale, lui Lovinescu i-a părut conceptul acesta, de 

„spirit al veacului”, unul potrivit, chiar dacă, la fel ca în celelalte cazuri 

referitoare la „Istoria civilizaţiei române moderne”, a stârnit la rându-i 

controverse sau, mai important, interpretări mai puţin profunde  decât i-a 

conferit însuşi autorul. 

Prin chiar formula de introducere în teorie  a conceptului în sine, E. 

Lovinescu a lăsat loc de interpretări prin însăşi trimiterile bibliografice pe care le 

punea la dispoziţie. „Există un spirit al veacului numit de Tacit saeculum, adică o 

totalitate de condiţii materiale şi morale configuratoare ale vieţii popoarelor 

europene într-o epocă dată.”147 Iar istoriografia profundă a lucrării lovinesciene 

nu a omis această latură. „Şi totuşi, această teribilă propoziţie a lui E. Lovinescu – 

menită, se pare, unei cariere didactice excepţionale, ca exemplu pentru studiul 

paradoxurilor, al antinomiilor semantice – este însoţită, în subsolul paginii, de 

două trimiteri bibliografice: „Tacit, Germania, 19” şi „Bluntschli, Politik als 

Wisenschaft, p. 73”. Prima, s-a văzut, a dobândit drept de cetate şi la criticii 

sincronismului, care au făcut din ea un argument în plus al influenţei lui Tacit; a 

doua, în schimb, nu a fost nici măcar semnalată!”148 Pentru că, iar autorul asta 

doreşte să semnaleze, însăşi originile ideatice ale conceptului de „spirit al 

veacului” au fost greşit înţelese iar mai apoi insuficient cercetate. E adevărat însă, 

că tocmai Lovinescu induce în eroare prin trimiterea succesivă la sursele citate. 

„Prima vine îndată după cuvântul saeculum (subliniat de autor), iar a doua la 

sfârşitul aceluiaşi text despre spiritul veacului. Nu e cuprinsă între ele, intuitiv 
                                                 
146 Zigu Ornea, în Studiu introductiv la „Istoria...”, p. XX;  
147 E. Lovinescu, op.cit., p. 262; 
148 I. Madosa,  Sincronismul şi „spiritul veacului”, „Literatorul”, nr. 10-11/1996, p. 10; 
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vorbind exact definiţia acelui celebru saeculum al autorului latin ca „totalitate de 

condiţii materiale şi morale configuratoare de vieţi popoarelor europene într-o 

epocă dată.”? Nu este absolut normal, potrivit codului obişnuit de lectură, ca a 

doua notă de subsol a lui E. Lovinescu, neluată în seamă de critici, să se refere 

exclusiv la cuvintele astfel izolate, având, prin urmare, o funcţie distinctă, bine 

determinată, în strategia sintactică şi semantică a textului despre spiritul 

veacului?”149 Cu alte cuvinte, sugerează exegetul lui Lovinescu, nu cumva 

definiţia de „spirit al timpului” vine tocmai de la a doua sursă citată, şi deloc de 

la Tacit? Condiţii în care marea parte a criticii referitoare la conceptul folosit de 

critic să nu se mai susţină? În continuarea demersului analitico-semantic, autorul 

articolului îl citează chiar pe Bluntschli, „savant de origine elveţiană, Johann 

Kaspar Bluntschli, fost şi renumit profesor de drept constituţional la 

Universitatea din Heidelberg, Politik als Wisenschaft (...) a văzut lumina 

tiparului în 1876, iar Germania lui Tacit, să ne reamintim, a fost scrisă în anul 98 

al erei noastre!”150 Sugestiile editorului par şi mai fondate în momentul în care 

operele celor doi, Bluntschli şi Lovinescu sunt puse faţă în faţă. „Influenţa” 

autorului  german este evidentă, iar greşeala istoriografilor apare de la sine 

demonstrată. Începând prin a cita din Bluntschli, autorul redă apoi cuvintele lui 

Lovinescu. „Totuşi, spiritul timpului  este departe de a se răspândi pe deplin 

uniform asupra popoarelor.(...) În timpul Revoluţiei de la Paris inundă Europa. 

Tocmai în sediul mişcării sale i se simte întreaga forţă; valurile lui ating aici 

înălţimea maximă, descrescând până în regiunile cele mai îndepărtate.” De data 

aceasta, coincidenţa cu textul lui Lovinescu este directă, frapantă şi tulburătoare. 

Căci scria şi autorul Istoriei şi civilizaţiei: „(...) Prezent pretutindeni, el se 

dezvoltă, totuşi, în unele ţări mai intens: la Roma şi la Atena, în antichitate; la 
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germani, în timpul Evului Mediu; în Italia, în epoca Renaşterii; în Franţa în 

veacul al XVII-lea şi la sfârşitul veacului al XVIII-lea.”151  

Am recurs la acest exemplu istorigrafic doar pentru a oferi o ipostază a 

multiplelor interpretări şi reevaluări la care poate fi supusă opera lovinesciană. 

Cadrul oferit reprezintă doar o ipostază a acestui proces, inerent dificil tocmai 

datorită amplorii şi pretenţiilor operei sistemice în sine. Ajuns pe terenul 

sociologiei, Lovinescu s-a încercat în standardele rigurozităţii specifice acestei 

discipline. Odată cu această încercare, criticul literar devenit sociolog a căutat să-

şi fundamenteze ştiinţific întreg eşafodajul conceptual pus la baza 

sincronismului. Chiar dacă însăşi complexul diletantismului l-a adus aici, el şi-a 

surprins pertractorii prin profunzimea şi rigurozitatea cu care a întreprins acest 

întreg demers. Iar mai departe, tocmai eticheta de diletant, a împiedicat pe 

majoritatea contemporanilor săi să acorde atenţia care se cuvenea unei iniţiative 

ce stătea sub titlul de „Istoria civilizaţiei române moderne”. Exemplul oferit stă 

tocmai dovadă a celor afirmate: o operă cu pretenţii de sistemicitate a rămas, 

pentru un motiv în plus – al presupusului diletantism, neevaluată corect, atâta 

timp cât contemporaneitatea lui Lovinescu nu i-a acordat prezumţia capacităţii 

de a realiza un astfel de demers.  

 Oricât de criticat, şi în mod evident nu pe atât de înţeles, „spiritul 

veacului” al lui Lovinescu a făcut însă loc interpretărilor, mai ales fiind pus la 

baza concepţiei sale idealiste, alături de fenomenul imitaţiei. Pentru critic însă, 

demonstraţia existenţei unui astfel de concept care să imprime realităţii istorice o 

unitate este esenţială. Apelul reînnoit la hegelianismul lui Lovinescu ne aduce în 

faţa paralelei dintre „spiritul istoriei” al filosofului german şi „spiritul veacului” 

al criticului literar român. „Istoria universală reprezintă, aşa cum s-a precizat 
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anterior, dezvoltarea conştiinţei spiritului în lumina libertăţii, şi a înfăptuirilor 

generate de conştiinţa ei. Evoluţia poartă în sine caracterul de a fi o desfăşurare 

în trepte, o serie de determinări succesive ale libertăţii, care ies în evidenţă prin 

conceptul obiectului.”152 Un spirit al libertăţii, al conştiinţei ei aşadar, care cu 

fiecare etapă (treaptă) istorică e pus în practică prin înfăptuiri ale popoarelor. 

Acest „spirit” e aşadar universal, are ca singur obiectiv înfăptuirea libertăţii. El 

este prezent şi la Lovinescu, însă deţine determinări diferite, în special cele 

referitoare la etapele istorice, la „veacuri”. Dacă pentru Hegel însă, spiritul 

istoriei se manifestă peren în toată curgerea timpului omenirii, pentru Lovinescu 

„spiritul veacului” caracterizează, pe rând, marile epoci ale istoriei umane, 

nefiind un concept abstract, mai degrabă unul care „...se desprinde dimpotrivă 

din gradul de evoluţie intelectuală ca şi din situaţia economică a epocii.”153 Pe 

rând, autorul îl identifică în Evul Mediu cu credinţa religioasă şi feudalitatea, în 

Renaştere cu emanciparea şi revenirea la spiritul antichităţii, în Reformă cu 

ieşirea „de sub tirania universalităţii bisericii catolice”154, în veacul al XVII-lea cu 

absolutismul, în perioada 1740-1789 cu reacţiunea împotriva tradiţiei. Aici şi 

doreşte Lovinescu să ajungă, dată fiind importanţa  momentului 1789 pentru 

istoria universală şi, în special, pentru teoria sa sincronistă. Pentru că în opinia 

lui Lovinescu, tocmai spiritul Revoluţiei franceze e cel ce s-a impus şi în cultura 

română şi a condus la formarea civilizaţiei române moderne. „Bazele tradiţionale 

ale vechiului regim sunt săpate de spiritul critic al filozofilor, care vor să pună 

societatea pe temelii raţionale; această epocă (de dinaintea Revoluţiei-n.n.) 

realizează deci revoluţia în idei, pe care avea s-o traducă în fapt şi s-o împrăştie 

în toată Europa Revoluţia de la 1789.”155 
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Câteva principii, idei ale acestei revoluţii se configurează în 

„mănunchiul”ce va imprima întregii istorii europene ulterioare un anumit mers, 

configurându-se astfel în „spiritul veacului” al XIX-lea. „Revoluţia franceză ne-a 

adus principiile sub regimul cărora se dezvoltă întreaga viaţă contemporană: 

Declaraţia drepturilor omului şi ale cetăţeanului din 1791 formează marea 

„chartă” a tuturor drepturilor moderne. Ea ne-a adus principiul suveranităţii 

naţionale, al libertăţii individuale, al libertăţii religioase, al libertăţii presei şi 

cuvântului, principiul egalităţii legale, fiscale şi politice de la temelia tuturor 

democraţiilor contemporane şi, ca o urmare firească, principiul naţionalităţilor ce 

ne configurează veacul.”156 Jucând un rol atât de important în istoria europeană, 

Lovinescu face la momentul potrivit o analiză şi mai atentă a „Chartei” la care se 

referea. Ideologia Revoluţiei franceze şi a „Declaraţiei drepturilor omului” sunt 

studiate atent încă din primul capitol al lucrării , cel dedicat „forţelor 

revoluţionare”. „Cu toate confuziile de redactare, cu toate perspectivele deschise 

spre egalităţi iluzorii şi despotice – (...) – aducând ideea egalităţii politice şi 

legale, a suveranităţii naţionale, Declaraţia drepturilor omului a împrăştiat, şi 

prin contagiune mintală, şi prin sabia cuceritoare a lui Napoleon, un suflu nou de 

viaţă popoarelor, iar în Principate a aruncat germenii tuturor prefacerilor politice 

şi sociale.”157 

Rezultatul logic al impunerii fenomenului imitaţiei, obiect al acestuia, 

„spiritul timpului” reprezintă tocmai elementul la care se sincronizează toate 

culturile unei epoci date. „Fără a fi produs deci „civilizaţia” română, liberalismul 

a fost instrumentul necesar al sincronismului ce-şi întinde acţiunea nivelatoare  

asupra întregii vieţi contemporane.”158, scria criticul referindu-se mai ales la 

ideologia care a irumpt odată cu Revoluţia franceză. „În concepţia lui Lovinescu, 
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spiritul veacului nu se identifică cu dictatura proletară, nici cu dictatura militară, 

ci cu formula democraţiei burgheze, prin care cirticul înţelege realizarea integrală 

a spiritului liberalist, „revoluţionar”, creator.”159 Chiar şi nenumit, conceptul în 

sine, de „spirit al timpului” iradiază din credinţele criticului. Susţinut şi de 

formele moderne de comunicare, acest spirit se manifestă continuu în toate 

domeniile vieţii sociale, de cultură sau civilizaţie. „Fără să mai refacă, fie şi 

ontogenetic fazele anterioare, era aşadar fatal ca literatura română să urmeze pas 

cu pas ritmul literaturilor apusene şi, mai ales, al literaturii franceze, în tot ce are 

mai excesiv, de la dadaism la expresionism.”160 Intuit corect în privinţa 

revoluţionarismului francez ce a patronat ideologia secolului al XIX-lea, „spiritul 

veacului” îşi păstrează (con)înţelesul pentru Lovinescu şi în privinţa etapei 

interbelice. Cu o lucrare apărută în deceniul al III-lea al secolului XX, care milita 

pentru acelaşi revoluţionarism, criticul poate fi însă înafara timpurilor sale. 

„Revenind la ceea ce credea Lovinescu a exprima mai bine spiritul veacului, e de 

văzut dacă democraţia burgheză de după război mai păstrează caracteristicile ei 

iniţiale.”161 Şi problema pusă, aceea a diluării spiritului revoluţionar, e abordată 

corect de unul dintre cei mai importanţi exegeţi ai criticului, anume de Eugen 

Simion. „Cum s-a arătat, Lovinescu exaltă un spirit revoluţionar pe care 

burghezia română îl părăsise.” Interpretarea în însăşi logica lovinesciană este, 

trebuie s-o spunem, corect făcută. Cu alte cuvinte, spiritul revoluţiei din secolul 

al XIX-lea se mai manifestă şi în perioada interbelică, a apariţiei volumelor 

dedicate „Istoriei civilizaţiei române moderne” de către însuşi Lovinescu? Nu 

depăşeşte însuşi acest spirit, schema ideologică a lui Lovinescu, prin întinderea 

sa pe mai mult de un secol? În ce registru ar trebui interpretată această 

contradicţie pe care chiar autorul o impune? Să fie îndreptăţită afirmaţia aceluiaşi 
                                                 
159 Eugen Simion, op.cit., p. 106; 
160 E. Lovinescu, Scrieri...,, p. 383; 
161 E. Simion, op.cit., p. 107; 
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exeget conform căreia „Istoria civilizaţiei române moderne e, deci, în multe 

privinţe, o carte fără consecinţe practice”?162 

Interpretarea corectă ne pare a fi, şi îi vom dedica o atenţie specială în 

subcapitolul alocat viziunii sociologice a lui Lovinescu, aceea prin prisma căreia 

întreaga lucrare a criticului literar e de fapt un apel la reasumarea idealurilor 

paşoptiste. Alături de înaintaşi ai săi, ca C. Stere sau H. Sanielevici, Lovinescu era 

convins că „opera paşoptiştilor” generoşi nu a fost împlinită. Democratizarea nu 

ajunsese în profunzimea socialului , iar renumitul proces invers, de la formă la 

fond, nu îşi împlinise încă menirea. Din această perspectivă vom trata în 

capitolul al doilea al lucrării noastre, întreaga viziune lovinesciană în legătură cu 

rutele pe care ţara trebuia să se înscrie sau să le păstreze pentru a ajunge cu 

adevărat la modernizare. 

Aşezat, aşadar, alături de fenomenul imitaţiei, la baza teoriei 

sincronismului, spiritul veacului  trebuie pus în legătură directă cu un alt concept 

impus de Lovinescu, cel al „mutaţiei valorilor estetice.” Având implicaţii mai 

importante în teoria sa literară, acest concept se integrează totuşi în convingerile 

sincroniste ale autorului, fapt pe care ţinem să-l precizăm, mai ales din 

perspectica consistenţei ce caracterizează întreaga operă lovinesciană. „Creaţie a 

spiritului omenesc, fără existenţă obiectivă, frumosul se realizează în percepţia 

individului, aşa că, de nu poate fi determinat ştiinţific, într-o imobilitate absentă, 

poate fi totuşi studiat istoric în mobilitatea lui, adică în seria de formule, expresii 

tangibile ale unor idealuri estetice, condiţionate de cei doi factori esenţiali, rasa şi 

timpul.”163 Afirmate la trei ani după publicarea ultimului volum al „Istoriei 

civilizaţiei române moderne” cuvintele autorului aduc precizări importante chiar 

                                                 
162 Ibidem, loc.cit.; 
163 E. Lovinescu, Istoria literaturii..., p. 26; 
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în legătură cu conceptul ce face obiectul studiului nostru.164 Atât rasa, cât mai 

ales timpul, sunt cei doi factori ce fac posibilă această mutaţie a valorilor estetice, 

fenomen ce subliniază însăşi existenţa sincronismului în general. „În concluzie, 

departe de a fi absolut, invariabil şi universal, în mutabilitatea lui, conceptul 

estetic este limitat în linie generală prin acţiunea rasei şi a epocei, având forme 

variate şi succesive după rasele ce l’au creat şi după epocele ce l’au determinat; el 

nu se prezintă separat şi arbitrar, ci e implicat şi interferat de o mulţime de alţi 

factori ideologici sau chiar economici, care fac la un loc un tot caracteristic, un 

stil, un saeculum.”165 

Doi factori influenţează deci fenomenul sincronismului, aşa cum 

Lovinescu afirma în 1929. Amintit mai mult în „Istoria civilizaţiei române 

moderne”, factorul rasei pierde însă teren în faţa celui al timpului, astfel încât 

„...civilizaţiile contemporane sunt mai puternic dominate de imperativul 

timpului decât de cel al rasei.”166 Şi aceasta tocmai apariţiei tehnicilor moderne 

de comunicaţie şi de transport, numite de Lovinescu „mijloace de interpenetraţie, 

cu ajutorul cărora, caracterul local al tuturor fenomenelor spirituale tinde să 

dispară.”167 Tocmai formele civilizaţiei cărora criticul le-a acordat o importanţă 

deosebită în lucrarea studiată de noi, neutralizează tot mai mult importanţa rasei 

în formele culturale dar, şi mai important, diluează şi caracterul de unitate al 

fenomenului de „spirit al veacului”. Atâta timp cât, în perioadele premoderne, 

acesta avea un caracter unic ce se manifesta totuşi în unele ţări mai intens: la 

Roma şi la Atena în antichitate; la germani în timpul evului-mediu; în Italia în 

epoca Renaşterii; în Franţa în veacul XVII şi sfârşitul veacului XVIII.”168, odată cu 

modernizarea umanităţii acest concept înregistrează şi el modificări. Şi poate, 
                                                 
164 Cf. anexe 2B; 
165 E. Lovinescu, op.cit, p. 19; 
166 Ibidem, p. 18; 
167 Ibidem, p. 16; 
168 Ibidem, p. 15; 
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chiar acestea trebuie puse în slujba interpretării teoriei lovinesciene. „La 

întrebarea unde se dezvoltă acum cu mai multă intensitate spiritul veacului, ..., 

răspundem cu fermitate: pretutindeni.”169 Determinarea în spaţiu şi timp ale 

acestuia se pulverizează, conceptul se modernizează odată cu evoluţia societăţii 

umane şi vine să sprijine atât teoria lovinesciană a „mutaţiei valorilor estetice”, 

cât mai ales aceea a sincronismului. 
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I.8. Prioritatea ideologicului în faţa economicului la Lovinescu 

 

 

 Sunt câteva componente ale sociologiei lui Lovinescu care îi dau acesteia 

un anumit caracter idealist. Şi dacă ar fi să pornim chiar de la poziţionarea 

criticului de partea ideologiei revoluţionare, care, fără îndoială, poate funcţiona 

numai prin imitarea unor idei, forme, ideologii (în cazul sincronismului – cea a 

Revoluţiei franceze), ar fi îndeajuns pentru a o caracteriza astfel. La rândul său, 

„spiritul veacului” e un concept ce susţine caracteristica de a fi „idealistă” a 

construcţiei lovinesciene, acesta fiind considerat, aşa cum am văzut, a fi un 

„mănunchi de idei ce configurează viaţa popoarelor”, diferit de la o epocă la alta. 

 Aspectul trebuie luat în considerare, mai ales că în epocă materialismul 

istoric al lui Marx susţinea deja o mare parte din greutatea dezbaterilor. În ţara 

noastră, prin C.D. Gherea, acesta pătrunsese în concepţiile multor ideologi, 

cărora li se alăturase şi H. Sanielevici care, la rândul său, văzuse în mişcarea 

socialistă şi în formarea acestui partid, o soluţie pentru dezvoltarea ţării. 

 Punctul de vedere idealist al autorului „Istoriei civilizaţiei române 

moderne” este afirmat continuu, şi se aşează chiar la fundamentul concepţiei 

sociologice lovinesciene. Într-unul din subcapitolele primului volum, principiul 

este afirmat pentru întâia oară, rămânând apoi a fi demonstrat: „acţiunea 

ideologiei sociale apusene a precedat acţiunea capitalismului , cu alte cuvinte, 

revoluţia socială a precedat revoluţia economică” îşi afirmă Lovinescu punctul 

de plecare. Neexcluzând, la început, importanţa economicului în dezvoltarea 

popoarelor, Lovinescu caută să demonstreze că în cazul României ideologia a 

făurit statul modern: „În prefacerile societăţilor, istoricii caută, de obicei, acţiunea 

ascunsă a ideii creatoare , iar sociologii materialişti, jocul forţei economice. Deşi 
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de valoare inegală, amândouă sunt, în realitate, principii active; (...).”170 Rămâne 

astfel de demonstrat prioritatea ideologicului în faţa economicului, care se 

bazează pe un principiu foarte simplu: ideile circulă mult mai repede decât 

procesele economice. „Procesul economic n-a fost depăşit de procesul ideologic 

numai ca punct de plecare, în timp, ci şi prin mijloacele lui de penetraţie; puterea 

de difuziune a ideilor e cu mult mai mare.”171 Situaţia e demonstrabilă istoric 

pentru Lovinescu, prin raportarea la istoria însăşi a burgheziei româneşti. Pentru 

critic, la 1848, burghezia nu era încă formată, astfel încât rolul ei nu putea fi 

observat în revoluţie. „Dezvoltându-se târziu, capitalismul naţional n-a avut 

niciun rol în epoca eroică de renaştere a poporului român; numai după 1866 se 

poate vorbi de o burghezie cu anumite tendinţe de clasă şi de acţiune politică.”172  

 Acest punct al ideaticii lovinesciene trebuie neapărat subliniat, deoarece el 

vine în contradicţie cu argumentaţia principalului susţinător  al însemnătăţii 

burgheziei române în revoluţia paşoptistă: Şt. Zeletin. Lucrarea acestuia 

„Burghezia română” apărută în 1924 fusese deja prezentată în articole începând 

cu 1921. Din această perspectivă, ideatica lovinesciană ar putea părea un răspuns 

la teoria lui Şt. Zeletin, mai ales că acesta susţinea un cu totul alt punct de vedere. 

Pentru ideologul capitalismului şi al liberalismului, cum a fost numit Zeletin în 

epocă „dezvoltarea burgheziei române în epocă începe tot în momentul în care 

ţara noastră cade sub influenţa capitalismului străin. (...) toţi au învederat că 

încheierea tratatului de la Adrianopole înseamnă momentul când începe 

procesul de dizolvare a vechiului regim.”173 În consecinţă, acelaşi autor anunţă: 

„Era burgheză în România nu ia fiinţă sub influenţa ideilor liberale aduse din 

Apus; pricina ei stă mult mai adânc, în revoluţionarea economiei noastre 

                                                 
170 E. Lovinescu, Istoria civilizaţiei..., p. 26; 
171 Ibidem, loc.cit.; 
172 Ibidem, loc.cit.;  
173 Şt. Zeletin, Burghezia română, Ed. Nemira, Bucureşti, 1997, p. 88; 
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naţionale.”174 Marcăm, în acest fel, odată cu diferenţierea opiniilor celor doi 

autori, Lovinescu şi Zeletin, şi importanţa opiniilor lor, tocmai în problematica 

studiată. 

Luând amândoi ca reper Revoluţia de la 1848, poziţionările lor susţin 

tocmai argumentaţiile fiecăruia. Oferind premise pentru inexistenţa unei 

burghezii naţionale înainte de 1848, teza lovinesciană a primatului ideologic se 

susţine prin însăşi preluarea ideologiei Revoluţiei franceze, aspect de care ne-am 

ocupat în capitolul anterior. Cu alte cuvinte, cu trimiteri direct la teoria formelor 

fără fond, ideologia revoluţionară lasă loc burgheziei române pentru a se forma 

şi nu invers. La rându-i, pentru Zeletin, situaţia economică duce la producerea 

revoluţiilor, formele fiind atrase după fond. De aici, după Zeletin, critica 

formelor fără fond e chiar greşită pentru că înainte de apariţia instituţiilor 

burgheze, existau la 1848, forme ale burgheziei naţionale. „Gherea greşeşte la fel, 

caută capitalismul industrial şi negăsindu-l, spune că toate instituţiile româneşti 

„plutesc în aer”175, scria sociologul burgheziei româneşti, cu referire la Titu 

Maiorescu. 

Poziţionările nu erau aşadar întâmplătoare. Având ca reper anul 1848, 

Zeletin demonstrează existenţa burgheziei încă dinainte, pe când Lovinescu o 

anulează şi îi plasează apariţia după acest moment. În realitate, oricât ar părea de 

distanţate, opiniile se suprapun prin două aspecte: Zeletin recunoaşte trei faze 

ale capitalismului, ultima, cea bancară apărând doar după 1848, iar Lovinescu 

admite totuşi apariţia unui capitalism românesc după Tratatul de la 

Adrianopole, care însă nu-şi formase o ideologie proprie până la 1848. Miza era 

însă capitală: lipsa burgheziei explica posibilitatea revoluţiei amintite exclusiv 

prin forţa ideologiei, în pofida economicului. Cu alte cuvinte, cauza materială a 

                                                 
174 Ibidem, p. 105; 
175 Ibidem, p. 82; 
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mişcării de la 1848 fiind exclusă, rămânea ca singură explicaţie a acesteia, 

mişcarea ideologică, ceea ce Lovinescu şi dorea să afirme. 

Am pus, la începutul subcapitolului nostru, însăşi ideea de revoluţie sub 

aceea a concepţiei mai largi de sociologie idealistă. Atât aderarea la 

revoluţionarism, ca şi a unei sociologii de acest tip, i-au adus lui Lovinescu critici 

ample. Am arătat dealtfel, că în epoca redactării şi publicării ei, materialismul 

marxist îşi începea era succesului. Cu sau fără legătură cu acest fapt, lui 

Lovinescu i se imputa mai ales influenţa hegeliană în sociologia sincronismului. 

Primul dintre acuzatori a fost chiar C. Rădulescu-Motru, autor la a cărui recenzii 

ne-am mai referit. Tirurile lui Motru se refereau în primul rând la conceperea 

dialectică (forţele revoluţionare-forţele reacţionare) a duelului ce a dus la 

formarea civilizaţiei române moderne. Într-o dare de seamă a Academiei 

Române, filosoful arăta: „Ideologia revoluţionară franceză era o forţă ce-şi căuta 

undeva realizarea. (...) Aici (în România-n.n) ideologia revoluţionară îşi cheamă 

negaţiunea ei la viaţă. Negaţiunea forţei revoluţionare este forţa reacţionară. (...) 

Vine sinteza: civilizaţia română de astăzi.”176 Acuza este luată de Lovinescu ca 

sugestie şi, fără a încerca să se disculpe în vreun fel, îşi explică poziţia extrem de 

clar, ca fiind plecată de la însăşi realitatea socială. „Întregul fond categoric al 

societăţii fiind opera unei astfel de dialectici, procedeul compoziţiei „Istoriei 

civilizaţiei române moderne” n-a pornit de la o idee arbitrară, ci dintr-o realitate 

istorică.”177, îşi susţinea Lovinescu poziţia. Iar mai departe, confirma însăşi 

construcţia ideologică a modernităţii româneşti pe dialectica hegeliană. „Duelul 

logic al acestor forţe constituie istoria însăşi a civilizaţiei române moderne.”178  

În realitate, tocmai ideea de revoluţie la Hegel implică o concepţie 

generală idealistă a istoriei. Faptul e observat de Petre Andrei, în cursul său de 
                                                 
176 C. Rădulescu-Motru, rev.cit.; 
177 E. Lovinescu, op.cit., p. 257; 
178 Ibidem, loc.cit.; 
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„Sociologie generală”, parafrazându-l la rându-i pe marele filosof german:  

„Revoluţia nu este în esenţa ei un fenomen material.”179 Şi aceasta în pofida 

părerilor general consolidate. „Numai formele ei de manifestare concretă sunt 

sensibile, uneori chiar prea sensibile, fondul ei interior fiind tendinţa de 

autonomie şi de instaurare a unor valori noi în locul celor existente şi dominante 

într-un anumit moment istoric.”180 În acest fel aşadar, filiaţiunile hegeliene ale lui 

Lovinescu se prelungesc. Punerea la baza revoluţiei de la 1848 a ideologiei, iar la 

rândul ei revoluţia suportând o concepţie idealistă – toate stau în favoarea 

catalogării ca atare a întregii sociologii lovinesciene. 

Filiaţiile hegeliene ale sociologiei idealiste a lui Lovinescu au fost şi pe mai 

departe marcate de către criticii şi istoricii epocii. Tudor Vianu, în studiile sale, 

vede în opera lovinesciană şi reacţiile la ea tocmai vectorul de influenţă a lui 

Hegel în cultura română. Astfel, în subcapitolul „O discuţie hegeliană” autorul se 

referă pe larg la polemica dintre Motru şi Lovinescu, anunţând că: „Succesul şi 

răspândirea filosofiei lui Hegel în cultura română s-a realizat în epoca de 

modernizare a organismului politic românesc.”181 Suficiente argumente, aşadar, 

pentru a clasa la început sociologia lovinesciană în cadrul general al concepţiilor 

idealiste, motiv, la rându-i, îndestulător pentru a explica poziţia general-idealistă 

pe care Lovinescu s-a plasat în epocă. Influenţată mai mult sau mai puţin de 

Hegel, opţiunea lui Lovinescu pentru „prioritatea ideologicului în faţa 

economicului” devine nu doar evidentă, dar şi motivată ştiinţific prin însuşi 

scopul general al „Istoriei civilizaţiei române moderne”, acela de a demonstra 

sincronismul cultural general la nivel european. 

Tocmai idealismul, dus până la graniţele teoriei sincroniste, lui Lovinescu 

i-au adus şi mai apoi criticile inerente, într-o epocă în care materialismul istoric 
                                                 
179 Petre Andrei, op.cit., p. 10; 
180 Ibidem, loc.cit.; 
181 Tudor Vianu, Studii de literatură română, Ed. Didactică şi pedagogică, Bucureşti, 1965, p. 598; 
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nu mai avea contraopinenţi, mai ales în această parte a Europei. Pentru că nu 

trebuie să uităm: în faza de revalorificare a teoriei lovinesciene (de după anul 

1965-moment până la care el fusese interzis) întreaga recenzie a operei 

lovinesciene se făcea prin prisma acestui materialism. În această notă se aşează şi 

clasificarea pe care Lovinescu o suportă din partea lui Zigu Ornea, în anul 1972. 

„Caracterul anticipativ al ideologicului, altfel spus: o înţelegere răsturnată a unui 

raport aşezat în realitate într-un echilibru normal, constituie una din marile erori 

ale sociologiei lui Lovinescu în general, a „Istoriei civilizaţiei române moderne” 

în particular.”182 Şi totul, în concepţia lui Ornea, pornea de la ideea imitaţiei, pusă 

de Lovinescu la baza teoriei sale. „Şi imitaţia, prin structură, nu poate fi decât de 

natură ideologică, adică realizată prin intermediul ideilor, care, ele, vehiculează, 

fac cunoscute de la o ţară la alta stările de fapt, noi şi vechi.”183 Pornită, aşadar, în 

plină epocă a materialismului, de la critica însăşi a concepţiei ideologice, recenzia 

lui Zigu Ornea nu putea ajunge la o altfel de concluzie decât aceasta: „Desigur, 

nu poate fi ignorată sau diminuată eroarea de a considera că o mutaţie de o 

asemenea importanţă, ca aceea a evoluţiei României spre capitalism, s-a putut 

realiza prin „imitaţie creatoare.”184, iar mai apoi afirmaţia că: „Numai fragilitatea 

formaţiei sale sociologice şi informaţia sa sumară l-au putut determina pe 

Lovinescu să nege cuceririle capitaliste din economia României până la sfârşitul 

secolului nostru.”185 Remarca revine, aşadar, în legătură cu diletantismul...! Totul 

e oarecum explicat în 1997, în „Studiul introductiv” al operei. „După ce, până 

prin 1965, aproape că nu era îngăduită citarea numelui lui Lovinescu, mai apoi, 

în perioada relativei liberalizări, opera sa reintră în circulaţie. M-am folosit de 

                                                 
182 Zigu Ornea,  în E. Lovinescu interpretat de ..., Ed. Eminescu, Bucureşti, 1973, p. 258; 
183 Ibidem, p. 260; 
184 Ibidem, p. 255; 
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acest interstiţiu şi, în 1968186, am scris un studiu despre sociologia culturală a 

criticului.”187 Timpul a lucrat, ca şi istoria, în favoarea adevăratei valori a lui 

Lovinescu, iar Zigu Ornea a ştiut mai apoi să o scoată în evidenţă. 

 Revenind însă la „Memoriile” lovinesciene, beneficiem din nou de câteva 

explicaţii venite din partea criticului. Astfel, Lovinescu confirmă presupoziţia de 

la începutul subcapitolului nostru, aceea de asumare a primatului ideologic din 

prisma întregii sale construcţii sociologice . „Poziţia ideologică luată dintr-o 

speculaţie pur intelectuală, îmi impune, aşadar, obligaţia morală de a admite 

teoretic orice inovare ca un element posibil de progres, dar onestitatea mă sileşte 

de a recunoaşte, totuşi, că sensibilitatea nu aderează întotdeauna cu formele 

acceptate numai principial ca elemente necesare ale dialecticei estetice, după 

destine diferite: ale ideologiei, şi ale sensibilităţii, de a fi expresia unei formaţii 

date.”188 Deşi relativă la doctrina sa estetică, citatul spune tot în legătură cu 

primatul ideologicului în faţa economicului. 

 Constatăm astfel dualitatea procesului logic şi a structurii ştiinţifice a 

sincronismului: concepută şi bazată pe fenomene (ca imitaţia sau revoluţia), ce 

suportă doar caracterul idealist al unei teorii, concepţia sincronistă lovinesciană 

presupune idealismul întregii viziuni, şi invers, primatul ideologicului pus în 

faţa materialismului istoric aduce cu sine o astfel de concepţie: idealistă 

(denumită în epocă hegeliană). Cercul se închide din nou, rigoarea ştiinţifică 

prevalează încă o dată. Caracterul de sistemicitate al teoriei sincronismului se 

întregeşte, iar argumentul vine să stea, încă o dată în plus, în favoarea 

caracterului ştiinţific al operei sociologice lovinesciene, complete şi logice, aşa 

cum vom încerca să arătăm. 

                                                 
186 E vorba chiar de studiul citat, apărut pentru prima oară în 1969 în volumul sub titlul „Studii şi 
cercetări”, de acelaşi autor; 
187 Zigu Ornea, Studiu introductiv la Istoria..., p. V; 
188 E. Lovinescu, Scrieri..., p. 384; 
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I.9. Sincronismul ca teorie sociologică  comprehensivă 

 

 

Edificată conceptual pas cu pas, pornind de la nuanţări sensibile, ca 

distincţia între cultură şi civilizaţie, structurată pe concepte sociologice complexe 

ca imitaţie, adaptare, sosită în cultura română pe filiera acut dezbătută a 

revoluţionarismului social ce susţinea modernizarea de sus în jos a ţărilor rămase 

în urmă, teoria sincronismului lovinescian a beneficiat de două tipuri de 

receptări negative: prima venită din partea ideologilor perioadei (Sanielevici, 

Motru, Ibrăileanu, Madgearu, etc) care o caracterizau drept diletantă, înscriind-o 

la capitolul „sociologiei beletristice”: „În loc de aceasta, sociologia ştiinţifică se 

manifestă, astăzi, ca o reacţiune împotriva acestor curente cuprinzându-le pe 

toate în rubrica generală a „sociologiei beletristice” pentru că ele au fost 

reprezentate de către criticii literari.”189, scria Virgil Madgearu la câţiva ani după 

apariţia scrierii lovinesciene, cu aluzie şi la alţi ideologi ai timpului. „Atributul 

de beletrist asociat  unui studiu întreprins pe asemenea baze vine să justifice 

prejudecata de care vorbeam, foarte insistentă, concentrată într-o formulă de 

mare circulaţie: lucrare neştiinţifică.”190 Al doilea tip de recenzie viza paternitatea 

ideilor şi venea tot pe filieră ideologică, din partea unor publicişti mărunţi, activi 

în cercurile sămănătoriste sau neopoporaniste din jurul unor reviste ca „Viaţa 

românească”, iar faptul l-am arătat la timpul potrivit. 

O altă perspectivă însă, care minimizează, la rându-i, concepţia 

sociologică lovinesciană, s-a conturat în istoriografia lucrării, odată cu trecerea 

anilor, sintetizată de istoricul literar Zigu Ornea: „Abordarea problematicii 

sociologice nu era însă, ca la alţi cercetători, scopul însăşi al operaţiei, ci numai 

                                                 
189 Virgil Madgearu, Agrarianism, capitalism, imperialism, Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 1999, p. 100; 
190 E. Simion; op.cit., p. 88; 
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un mijloc îndreptat spre o alta, deosebită ca finalitate. Vreau să spun că 

Lovinescu a urmărit, prin această lucrare, să ofere numai fundament sociologic 

acţiunii sale militante pentru afirmarea definitivă a spiritului modern în 

literatură.”191 Raţionamentul nu e greşit la prima vedere, mai ales atunci când 

opera sociologică a criticului literar e evaluată de un istoric literar. Cu alte 

cuvinte, mentalul recenzentului se raportează, în primul rând, inconştient, doar 

la opera literară a criticului. Afirmată în 1998, la reeditarea operei sociologice 

dedicată sincronismului, opinia demonstrează modul în care aceasta e percepută 

între oamenii literaturii. În esenţă, evaluarea nu iese din sintagma „sociologiei 

beletristice” pe care lucrarea o primise încă de la apariţie. Iar caracterizările în 

acest sens ar putea continua: „Dealtfel, pentru E. Lovinescu, argumentele luate 

din sociologie, filozofia culturii, istorie şi alte domenii, nu au în esenţă alt rol 

decât acela de a servi pledoariei pentru un nou model cultural şi literar şi, în mod 

expres, pentru o altă viziune în critică.”192, arată autoarea unui alt volum dedicat 

lui Lovinescu-criticul. Mai mult, „acesta este scopul real al scrierii „Istoriei 

civilizaţiei române moderne” şi nu cel sociologic, domeniu ales cu temeritate de 

Lovinescu, pentru a se situa în discutarea unor probleme de ideologie literară în 

chiar acelaşi teritoriu din care veneau argumentele adverse (ale 

tradiţionalismului cultural, în general).193 Desigur, paralelismele sunt inerente şi 

a suspecta eşafodajul sociologic lovinescian de alte scopuri rămâne perspectiva 

cea mai la îndemână pentru criticii literari, mai ales. „Pe de altă parte, devine 

evident că, prin acest studiu sociologic, criticul pregăteşte terenul pentru 

abordarea fenomenelor literare contemporane şi influenţarea lor în direcţia 

                                                 
191 Zigu Ornea, op.cit., p. VIII;  
192 Valentina Marin Curticeanu,  E. Lovinescu, critic şi istoric literar, Ed. Univers, Bucureşti, 1998, p. 21; 
193 Ibidem; 
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modernizării.”194, vine să confirme poziţia menţionată, o altă opinie din domeniu, 

remarcându-se însă de peste tot erudiţia criticului. 

Lupta lui Lovinescu nu a fost numai literară. Adăugând şi dimensiunea 

naţional-civilizaţională ne apropiem mai mult de spectrul vizat de critic, chiar 

pornind de la aspectele ei literare. Văzută astfel, opera sociologică lovinesciană se 

apropie de adevărata ei valoare. „I-a fost dat lui E. Lovinescu, critic 

„impresionist” (simbolist prin cultură), să poarte cea mai lungă şi consecventă 

luptă literară de pe meleagurile culturii noastre: o luptă literară care pentru a fi 

temeinic câştigată l-a obligat pe antidoctrinarul critic să-şi sistematizeze gândirea 

într-o doctrină socială: „Istoria civilizaţiei române moderne.”195 Chiar în această 

ipostază, scopul final rămâne însă tot cel literar, construcţia sociologică nu se 

desprinde de cea literară. „Drept urmare, mutaţia valorilor estetice poate fi 

socotită o adevărată antidoctrină, o încercare de a sistematiza repulsia criticului 

faţă de teoria fenomenului artistic, iar efortul său de a-şi fundamenta ideile 

literare pe o sociologie românească, în „Istoria civilizaţiei române moderne” 

apare cu atât mai curios.”196, explică I. Negoiţescu, apropiindu-se de adevărata 

dimensiune a operei sociologice a lui Lovinescu. „Adevărul este că această 

lucrare doctrinară s-a născut din trebuinţe teoretice implicite criticii lovinesciene, 

ci din situaţia ei istorică dată, din nevoia polemică de a o justifica faţă cu 

tendinţele literare ale vremii, reprezentate prin sămănătorism, poporanism şi 

neojunimism.”197 

Am trecut, aşadar, în revistă câteva recenzii contemporane, e adevărat, din 

perspectiva criticii literare. Schema ideologică propusă presupune, din această 

perspectivă, plasarea operei sociologice, dedicată sincronismului, la fundamentul 

                                                 
194 Andrei Grigor, Eugen Lovinescu – Breviar, Ed. Aula, Braşov, 2002, p. 11; 
195 I. Negoiţescu, Despre E. Lovinescu, Ed. Paralela 45, Piteşti, 1999, p. 40; 
196 Ibidem, p. 26; 
197 Ibidem, loc.cit.; 
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poziţionării promoderniste a criticului Lovinescu în literatură. E Simion este cel 

care surprinde această poziţionare în paginile operei dedicate lui Lovinescu: 

„Prejudecata e atât de puternică şi atât de răspândită încât nici mai târziu, când 

discuţiile s-au închis, tratatele de specialitate nu iau în seamă „Istoria civilizaţiei 

române moderne.”198 Şi aceasta din aceeaşi poziţie, a criticului literar, care însă a 

dedicat suficiente eforturi pentru a studia sociologia lovinesciană. La rândul său, 

Pompiliu Constantinescu apropie dimensiunea primordial sociologică a operei 

lovinesciene: „Cu aceste restricţiuni asupra caracterului literaturii române, pe 

care d. Lovinescu vrea s-o alăture ritmului modernist, în baza imitaţiunii, sterile 

în artă, menţionăm încă o data varietatea şi prezentarea critică a materialului, 

caracterul sociologic, obiectiv al explicării procesului de formaţie a civilizaţiei 

române, comprehensiunea largă şi puterea de construcţie sintetică a operei 

analizate.”199 Perspectiva se îndreaptă aşadar, sociologia lovinesciană capătă 

amploarea cuvenită, pe care E. Simion o aşază la locul ei: „Istoria civilizaţiei este 

o lucrare polemică de ideologie şi chiar, prin câteva din ideile ei, de filosofie a 

culturii. Punctul de vedere sociologic e în tot momentul depăşit (...). Punctul de 

plecare e acela al unui ideolog al culturii.”200 

Plecăm, prezentând toate aceste recenzii, de la premisa că teoria 

sincronismului nu e în niciun fel concepută să stea ca simplu fundament al 

concepţiei literare promoderniste a criticului. Primul motiv pe care îl oferim este 

disproporţionalitatea dintre mijloc şi scop. Lovinescu nu ar fi avut nevoie de o 

teorie sociologică şi holistică pentru a-şi susţine ideile literare. Ar fi fost deajuns  

să adere declarativ la una din tezele sociologilor vremii pentru a oferi fundament 

teoretic modernismului şi urbanismului literar pe care le apăra. Teoria 

sincronismului are amploarea şi deţine erudiţia unui adevărat sociolog, lucru pe 
                                                 
198 Eugen Simion, op.cit., p. 87; 
199 Pompiliu Constantinescu, op.cit., p. 99-100; 
200 Eugen Simion, op.cit., p. 88; 
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care am încercat să-l demonstrăm de-a lungul acestui întreg capitol. Intenţia 

nedeclarată de a aşeza ca fundament al întregului său curent literar nu se 

răsfrânge niciun moment din vreo pagină a lucrării sale sociologice. Încercăm să 

răsturnăm în acest moment, nu în întregime, întreaga viziune a operei 

lovinesciene. Nu credem nici opusul acestei teze, enunţate de criticii literari; 

nicidecum întreaga creaţie literară a lui Lovinescu nu stă fundament pentru 

opera sa sociologică. Milităm însă, pentru acest moment, pentru necesitatea 

perspectivei independente asupra teoriei sincronismului, din prisma întregii sale 

opere.  

Pornită din convingeri cu substrat pur sociologic ca distincţia dintre 

cultură şi civilizaţie sau necesitatea dezvoltării revoluţionare a statelor înapoiate, 

„Istoria civilizaţiei române moderne” porneşte, aşa cum însuşi criticul o afirmă în 

memoriile sale, de la constatări ale realităţii. „Sensul volumelor mele nu stă în 

aprobarea unui astfel de proces de formaţie, ci în constatarea lui ca un fapt 

determinat de legea sincronismului, irecuzabil, împotriva căruia nu putea nimeni 

lupta fructuos; prin contactul brusc cu popoare mult mai civilizate, era fatal ca 

forma să depăşească fondul, rămânând pe seama timpului să precipite un proces 

invers, de la formă la fond, pentru a ajunge la normalizare.”201 Necesitate, 

fatalitate, apoi constatare, acesta este parcursul operei lovinesciene. Despre ele, 

dealtfel, Lovinescu aminteşte şi în replicile pe care le dă criticilor sincronismului. 

„N-am explicat procesul de formaţie a civilizaţiei române prin acţiunea dublă a 

unui mecanism „de paradă” şi al altuia „strecurat printre rânduri”, ci numai prin 

interdependenţa vieţii contemporane, adică printr-o lege socială, a cărei valoare 

rămâne de dovedit, dar care, în chip fatal, se realizează prin oameni şi partide.”202 

                                                 
201 E. Lovinescu,  Scrieri..., p. 382; 
202 Idem, Istoria civilizaţiei..., p.260; 
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Pentru a putea surprinde importanţa operei lovinesciene în epocă, trebuie 

să apelăm la incursiunea asupra perioadei şi observarea efervescenţei ideologice 

a momentului. „Cu condiţii nou create în urma făuririi statului naţional unitar, 

România trăia perioada trecerii de la o societate eminamente agrară la una 

industrială. A fost un proces de o mare încleştare dramatică, presupunând 

răsturnări ale unor habitudini şi aşezăminte de două ori milenare.”203, creiona 

istoricul literaturii Zigu Ornea implicaţiile epocii. Curentele tradiţionaliste se 

fortificaseră, mai ales după experienţa modernizării ţării, publicistica era în cea 

mai mare parte aservită lor, luările de poziţie erau mai încordate ca oricând, mai 

ales în deceniul al treilea, când opera lovinesciană dedicată sincronismului 

sociologic îşi face apariţia pe scenă. „Actul ivirii „Istoriei civilizaţiei române 

moderne” se produce, aşadar, în această atmosferă încordată, lucrarea 

reprezentând un moment capital în disputa de idei angajată între cele două 

orientări.”204 Precizarea ne pare deosebit de importantă, deoarece ea subliniază 

cu adevărat importanţa ivirii „Istoriei civilizaţiei române moderne”. 

Început imediat după 1848, procesul acuzării modernizării Ţărilor 

Române a căpătat proporţii semnificative prin curentele sămănătorist, junimist, 

poporanist. „Formele moderne ne-au adus toate relele primei faze a societăţii 

burgheze; compensaţiile însă nu le avem, pentru că nu avem temelia societăţii 

burgheze, adică perfecţionarea mijloacelor de producţie, creşterea bogăţiei 

naţionale.”205, sintetiza sociologul Horia Sanielevici atmosfera reacţionară faţă de 

acest proces. Lui, în perioada interbelică, i se adaugă nume sonore ca V. 

Madgearu, C. Rădulescu-Motru, N. Iorga, etc, care fac corul şi mai credibil. La 

rându-le, nici cei ce apărau aceste cuceriri ale ţării, văzându-le ca progrese reale 

şi esenţiale, nu rămâneau inerţi la provocările tradiţionaliştilor. Alături de Şt. 
                                                 
203 Zigu Ornea, Tradiţionalism..., p. 315; 
204 Idem, Studiu introductiv la Istoria..., p. X; 
205 H. Sanielevici, op.cit., p. 234; 
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Zeletin, G. Ibrăileanu, Vintilă Brătianu, etc, E. Lovinescu vine în 1925 să-şi 

prezinte sinteza sociologică sub denumirea de „sincronism”. „Această încordată 

tensiune istorică angajează forţele exponenţiale ale celor două straturi: vechiul şi 

înnoirea.”206 Momentul nu e aşadar, unul oarecare: disputa avea deja un istoric, 

de mai bine de jumătate de veac, iar combatanţii apucaseră să-şi prezinte mai 

toate argumentele. 

Din această perspectivă, a „atmosferei încordate” care pentru Zigu Ornea 

atinsese în deceniul al treilea interbelic apogeul ei, lucrarea lui Lovinescu, 

dedicată civilizaţiei române moderne,vine pe scena dezbaterii cu un suflu nou şi 

o construcţie ideologică complexă ce înglobează toate argumentaţiile de până la 

ea. Şi dacă ar fi să ne referim doar la sincronism ca şi concept, trebuie să aducem 

aminte că acesta înglobează ambele teorii despre influenţa popoarelor dezvoltate 

asupra celor mai înapoiate, susţinute în cultura română de Gherea şi Ibrăileanu, 

într-un mod elegant şi nuanţat, aşa cum E. Lovinescu procedează dealtfel, bine 

documentat, cu mai toate concepţiile de până la el. „Este, negreşit, cu neputinţă 

de precizat momentul istoric în care, încetând de a primi numai, am început a şi 

da, sau cu alte cuvinte, momentul în care, ieşind din faza „determinaţiunii” a lui 

Gherea, am intrat în faza adevăratei „interdependenţe”; dar şi „determinaţiunea” 

ca şi „interdependenţa”, adică ambele momente ale formaţiei civilizaţiei române 

moderne, dominate de un spirit unic, pot fi înglobate într-o singură lege: în legea 

sincronismului vieţii moderne, care lucrează în chip nivelator şi nu de 

diferenţiere.”207  

Iar acesta nu e doar cazul „interdependenţei”. În alte cazuri, al imitaţiei de 

exemplu, pe baza căreia Lovinescu îşi explică posibilitatea sincronismului, 

criticul literar pus în postura de sociolog prelungeşte teoria cu concepte ca 

                                                 
206 Zigu Ornea, op.cit., p. 24; 
207 E. Lovinescu, op.cit., p. 275; 
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„adaptarea” sau „stimularea”. Dând dovadă de erudism în problematica teoriei 

imitaţiei, Lovinescu o nuanţează şi extinde, trimiţând lumini spre o altă 

problematică viu disputată: teoria formelor fără fond. „Mecanismul oricărei 

imitaţii revoluţionare se descompune, însă, în două elemente esenţiale: în 

transplantarea integrală a invenţiei şi apoi în prelucrarea ei prin adaptări 

succesive la spiritul rasei.”208 Angajările se dovedesc astfel a fi profunde iar 

cunoaşterea domeniului – erudită. 

Întregul eşafod sociologic, pe care Lovinescu îl abordează astfel, dă 

dovadă şi de ermetism şi preocupare pentru detalii. Ar părea că nicio problemă 

nu este nedezbătută, iar calitatea autorului de a întrevedea toate implicaţiile 

conexe ar fi totală. Imitaţia, dacă ar fi să revenim la ea, e funcţională atunci când 

e integrală. Tocmai integralitatea ei  exclude posibilitatea evoluţionismului. 

Automat, o astfel de imitaţie se produce de sus în jos, adică de la superior la 

inferior. Iar în aceste condiţii, formele fără fond au un caracter pozitiv, atâta timp 

cât instituţiile şi legile pot crea comportamente noi. Pentru că criticul literar nu 

uitase să precizeze la locul şi momentul potrivit: „Drumul de la cultură la 

civilizaţie nu este ireversibil.” Şi astfel cercul de implicaţii se închide, într-un 

ermetism logic ce conferă operei în întregul ei credibilitate ştiinţifică. 

Avem astfel, două premise ce stau să ne susţină asumpţia din titlul 

subcapitolului: prima e aceea că, prin teoria sa, Lovinescu, departe de a fi doar 

literat, se înscrie în disputa majoră a timpului său – aceea dintre tradiţionalişti şi 

modernişti, vădit de partea celor din urmă. A doua constă tocmai în caracterul cu 

adevărat ştiinţific al operei sale: erudită, cuprinzătoare, structurată logic 

impecabil, „Istoria civilizaţiei române moderne” e o operă ce se adaugă ca un 

„summum” întregii demonstraţii promoderniste şi revoluţionare. Având la bază 

                                                 
208 Ibidem, p. 306; 
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nuanţe conceptuale ca distincţia dintre cultură şi civilizaţie, construită pe 

concepte ca interdependenţă, imitaţie, adaptare, preluând orientarea 

revoluţionară, opusă evoluţionismului, propunând ideologia ca fiind prioritară 

înaintea mişcărilor economice, sincronismul se prezintă cu adevărat ca „teorie 

sociologică comprehensivă”. 
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CAPITOLUL II 

 

VIZIUNEA LOVINESCIANĂ  

ASUPRA CIVILIZAŢIEI ROMÂNE MODERNE 

 

 

Clădită astfel, pe un fundament conceptual ştiinţific sistematic (nu 

neapărat ermetic datorită forţărilor pe care orice teorie holistică nu le poate 

evita), concepţia lovinesciană se configurează, în opinia noastră, pe trei 

dimensiuni: cea sociologică, cea culturală şi cea politică. La rându-le, cele trei 

formează sistemul sociologic lovinescian, anume sincronismul, concept drag lui 

Lovinescu, pe care dealtfel l-a şi impus în cultura românească. Modernismul în 

cultură, liberalismul în politică şi revoluţionarismul în societate, sunt trei 

secvenţe ale unuia şi aceluiaşi sistem: sincronismul sociologic. Pe rând, fiecare 

dintre ele, au fost asumate şi apărate de Lovinescu de-a lungul întregii sale 

cariere, aşa cum vom încerca să demonstrăm. Fireşte, fiecare în parte, ca rute 

pentru procesul mai larg de modernizare a ţării, i-au atras cele mai aspre, 

nedrepte şi răutăcioase critici care au mers, în cazul destinului personal al lui 

Lovinescu, până la blocarea carierei sale universitare. 

Din perspectiva sincronismului lovinescian, ca teorie sociologică, două 

sunt întrebările la care o lucrare ca a noastră trebuie să răspundă. Pe rând ele se 

referă la: 

1. Cât anume din opera sa corespundea adevărului istoric; 

2. Amploarea impactului istoric pe care teoria lui Lovinescu a 

avut-o. 
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Pentru prima întrebare, parte a răspunsului s-a conturat odată cu analiza 

conceptuală a teoriei sincronismului, realizată de noi de-a lungul primului 

capitol. În epocă, impactul sincronismului ca teorie completă, apărută în anii 

1924-1925 a stat sub semnul puternicei ofensive a criticii tradiţionaliste, ce 

deţinea aproape exclusivitatea vocii publicistice româneşti. Prin intermediul 

unor reviste ca „Viaţa românescă” sau „Gândirea” corul acuzatorilor a luat 

proporţii impresionante, acuzaţiile mergând, cum deja am arătat, de la plagiat 

până la diletantism sau anacronism. „N-a fost critic mai discutat decât 

Lovinescu”, scria Florin Mihăilescu în prefaţa „E. Lovinescu şi criticii lui” la 

antologia de texte „E. Lovinescu, interpretat de...” publicată în 1973. 

Dimensiunile receptării teoriei sociologice a lui Lovinescu sunt aşadar, 

impresionante, însă, trecând peste notele lor de multe ori personificate prea mult, 

trebuie făcută o precizare extrem de importantă pentru interpretarea lor: Marea 

majoritate a ideilor, argumentelor sau conceptelor lovinesciene nu erau inovaţii în epocă. 

Ele fuseseră deja discutate, erau prezente de mult în dezbatere, pe limbile 

tuturor. Lovinescu nu făcea prin sincronismul său, mai mult decât să se înscrie în 

rândul teoreticienilor care vedeau influenţele ţărilor străine dezvoltate la 

adevărata lor valoare în raport cu România. H. Sanielevici, C.D. Gherea, G. 

Ibrăileanu, etc, toţi, sub denumirea de interdependenţă, determinaţiune sau 

altfel, semnalaseră acest proces, unii cu aproape douăzeci de ani în urmă, şi îl 

discutaseră aducându-l pe scena dezbaterii publice. La rându-i, antinomia dintre 

cultură şi civilizaţie, pe baza căreia noi am aşezat întreaga teorie lovinesciană, era 

un subiect atins de C.R. Motru, C. Stere, V. Madgearu, cu poziţionări diferite, 

preluat şi el din dezbaterea sociologică europeană. Imitaţia, concept elementar al 

interdependenţei, fusese analizată de Petre Andrei şi, mai târziu, de Tudor 

Vianu. Iar exemplele ar putea continua... 
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Din această perspectivă însă, nu aici este valoarea operei lovinesciene. 

Momentul pe care ea l-a creat nu e acela al readucerii în discuţie, ci acela al 

conceperii unei teorii complete, care să includă logic toate aceste teorii într-un sistem 

sociologic rotund. Prin aceasta, E.  Lovinescu şi teoria sa dedicată sincronismului 

reprezintă un punct esenţial în dezbaterea vremii. Din acest motiv lucrarea sa nu 

a trecut de catalogarea diletantismului şi a plagiatului, mai ales că venea din 

partea unui critic exersat exclusiv în domeniul literaturii până în acel moment. La 

aceste dimensiuni s-a oprit, şi acestea au fost motivele, receptarea critică şi 

amploarea impactului operei sociologice lovinesciene. „Merită, însă, întrebăm, 

„Istoria civilizaţiei române moderne” acest tratament?”, se întreabă E. Simion, şi 

cu el odată şi noi, în capitolul intitulat „Sociologia unui beletrist” din volumul 

dedicat lui E. Lovinescu. 

Reperele recepţionării critice ale sincronismului lovinescian ar fi oarecum 

fixate până aici, dacă am mai lua în considerare şi un al doilea aspect esenţial al 

epocii: anume, că până la publicarea lucrării lovinesciene, în anii 1924-25, trecuseră 

exact 75 de ani de când se considera că România îşi începuse drumul spre modernizare. O 

lucrare de ideologie modernistă, în corul general critic a reprezentanţilor 

conservatorismului, nu mai suscita un interes atât de mare din perspectiva 

dezbaterii fundamentale de idei. Modernizarea ţării, aşa cum era ea configurată, 

mai ales după reformele din 1918, nu mai avea nevoie de atâtea refundamentări. 

Deşi intraţi pe tărâmul nuanţelor, Lovinescu propunea o trecere, prin 

sincronismul său total, de la modernizare la modernism – chestiune de esenţă 

prin însăşi raportarea la tradiţie, respectiv prin negarea ei radicală – aşa cum 

vom încerca să arătăm într-unul din subcapitolele următoare. 

Propriu-zis, în încadramentul general al dezbaterilor, „Istoria civilizaţiei 

române moderne” a lui Lovinescu avea un alt rol decât acela de deschizător de 

drumuri. Adept al unei orientări pe care ţara se aşezase, deja începând de la 1848, 
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al unor teorii şi concepte susţinute de predecesori, lucrarea lovinesciană e propriu-

zis o lucrare de maturitate a orientării modernizatoare din cultura română, un summum 

al argumentaţiei pro-occidentaliste, o primă teorie ştiinţifică completă a pro-

europeniştilor. Acesta este mai degrabă rolul pe care noi i-l acordăm creaţiei 

sociologice lovinesciene şi, raportat la el, şi rolul pe care ea l-a jucat în cultura 

românească de după anii ’20 ai ultimului secol. 

Modernismul cultural lovinescian, ca şi sincronismul său sociologic nu 

mai puteau crea o şcoală ideologică distinctă în cultura română, ci puteau cel 

mult, aşa cum s-a şi întâmplat, să se alăture vocilor care susţineau ralierea 

societăţii româneşti la valorile europene. Prin revista „Sburătorul” (aprilie 1919-

mai 1921, martie 1926-iunie 1927), şi prin cercul literar cu acelaşi nume, grupul 

din jurul lui E. Lovinescu se alăturau unor voci ca a celor de la revista „Ideea 

europeană” şi, parţial, de la „Viaţa românească”, voci ce vedeau la fel, în 

necesitatea continuării modernizării României, singura cale posibilă de evoluţie a 

ţării. 

Atât prin arhitectura conceptuală însă, pe care am încercat să o prezentăm 

în primul capitol, cât mai ales prin viziunea pe care E. Lovinescu o propune, la 

care ne referim în partea următoare a lucrării noastre, concepţia sociologică 

lovinesciană reprezintă un moment distinct atât în cultura română, dar mai ales 

în dezbaterea momentului ei istoric. Distribuită pe trei nivele, politică, culturală 

şi instituţională, viziunea sincronistă a lui Lovinescu promovează, la rându-i, trei 

căi de evoluţie corespondente: liberalismul, modernismul şi revoluţionarismul. 

Tratate pe rând, fiecare dintre ele i-au atras criticului reacţii dintre cele mai 

adverse, pe care însă a ştiut să le combată cu argumente şi raţiune astfel încât, 

astăzi, la distanţă de aproape un secol de publicarea lor, înclinăm să acordăm 

dreptate autorului lor în faţa criticilor săi. Încercând chiar să ne imaginăm o 

Românie în care episodul postbelic comunist ar fi suspendat, avem chiar 
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convingerea că viziunea lovinesciană, pe alocuri caracteristică doar marilor 

prospectori ai viitorului, s-ar fi impus în evoluţia ţării. E dealtfel de judecat, prin 

această prismă, în ce măsură viziunea lovinesciană mai putea avea pretenţii de 

şcoală culturală când în mai puţin de 10 ani de la apariţia ei, întregul destin al 

ţării a fost preluat de jocul supranaţional al istoriei războiului mondial şi al 

consecinţelor sale. 

Consecventă cu pretenţia de rigoare ştiinţifică edificată mai întâi prin 

arhitectura ei conceptuală, viziunea sociologică lovinesciană propune, aşadar, 

trei rute (liberalism, modernism şi revoluţionarism), de evoluţie a ţării. 

Prezentate pe rând şi secvenţial în cele trei capitole ale lucrării, ele se disting 

treptat, odată cu lectura acesteia şi înţelegerea sensurilor ei mai adânci. În ordine, 

vom încerca să le prezentăm pe fiecare, dezbătând atât problemele lor conexe 

(perspectiva lovinesciană asupra „teoriei formelor fără fond” în cazul viziunii 

sale instituţionale revoluţionare, de exemplu), dar mai ales implicaţiile lor în 

cadrul mai larg al dezbaterii modernizării ţării. 

Însumate aşadar, sub titlul general al „sincronismului”, cele trei viziuni 

lovinesciene se aşează şi răzbat logic din întreaga sa construcţie conceptuală. 

Vom căuta în acest capitol al lucrării , atât să prezentăm fundamentele lor 

conceptuale, cât, mai ales, să extragem pe rând unitatea de viziune a lui 

Lovinescu, ca o concluzie demonstrată în urma lucrării sale sociologice dedicate 

„istoriei civilizaţiei române moderne”.  
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II.1. Revoluţionarismul – ruta social-instituţională 

 

 

Reprezentând principala caracteristică ideologică a întregii concepţii 

sincroniste lovinesciene, revoluţionarismul paşoptist, de origine franceză, se 

constituie într-o consecinţă firească a viziunii sociologice a marelui critic literar. 

Pornind, în primul rând, de la atitudinea sa anti-tradiţionalistă, ce ar fi înconjurat 

întreaga creativitate românească în chingile istoricismului şi cultului pentru 

tradiţie, revoluţionarismul devine pentru E. Lovinescu soluţia unică de 

modernizare a societăţii româneşti. Prin însăşi implicaţiile sale, de cele mai multe 

ori radicale, referitoare la modelele şi comportamentele tradiţionaliste, modelul 

revoluţionar de transpunere a unor paternuri moderne în locul primelor se 

constituia în singura cale de propăşire a României. 

Asumându-şi o astfel de concepţie până la ultimele sale implicaţii 

(reorientarea economică a ţării spre o societate industrială de exemplu), 

Lovinescu are de înfruntat, înaintea corului de critici tradiţionalişti, în primul 

rând propria formaţie intelectuală şi propriul temperament209, aplecate 

amândouă mai repede înspre conservatorism tipic moldovenesc, aşa cum îl 

caracteriza Ibrăileanu în lucrarea sa dedicată „spiritului critic în cultura 

românească”. Înseşi memoriile criticului demonstrează această luptă interioară, 

pe care numai puterea raţiunii şi iubirea sa faţă de obiectivitate, în orice 

domeniu, reuşesc să o orienteze înspre modernism şi revoluţionarism. 

„Caracterul de analiză psihologică a acestor pagini mă obligă să arăt că o astfel 

de ideologie nu e ieşită din prelungirea unor dispoziţii temperamentale, ci se 

prezintă ca o creaţiune bovarică, nu în sensul căutării unui complement spiritual, 

                                                 
209 Cf. anexei 3C; 
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ci al unei libere deliberări speculative.”210, mărturisea Lovinescu venind înspre 

explicarea poziţiei sale atât de mult criticate mai ales după apariţia „Istoriei 

civilizaţiei române moderne”. „O cultură clasică, o formaţie intelectuală în sânul 

disciplinelor junimiste, un temperament static şi conservator nu mă indicau, 

desigur, la rolul de teoretician al democraţiei şi al liberalismului la care am ajuns, 

totuşi, prin intuiţia şi studiul fenomenelor sociale regizate de un determinism 

împotriva căruia lamentaţiile sunt inutile.”211 Determinism însă, nu pe linia 

evoluţionismului riguros al concepţiilor conservatoare, ci pe linia sincronismului 

cultural european ce aducea necesitatea implantării artificiale a celor mai 

moderne forme ale civilizaţiei mai ales în ţările mai inapoiate. În acelaşi sens 

însă, al determinismelor, Lovinescu exprimă la un moment dat în lucrarea sa, o 

altă credinţă ce aruncă nenumărate lumini asupra unei alte problematici: „În 

fond, originea şi mediul de formaţie a scriitorilor primează în caracterul 

literaturii.”212 Anunţul, făcut în cuprinsul lucrării, aduce în discuţie una din 

problemele fundamentale ale caracterului psihologic şi al rasei în creaţia 

culturală – aspect la care Lovinescu nu uită, încă o dată, să se refere pentru a 

demonstra că surprinde întreaga dimensiune a implicaţiilor operei sale. E şi 

aceasta una din caracteristicile esenţiale ale operei lovinesciene, alături de 

dorinţa pătimaşă a criticului literar îmbrăcat în mantaua sociologului, de a-şi 

fundamenta ştiinţific cât se poate de riguros teoria sincronismului. 

În epocă, am arătat-o deja, disputa evoluţionism-revoluţionarism îşi trăia 

încă apogeul la nivelul dezbaterilor. Ca reacţionarism la teoriile filosofice 

revoluţionare franceze ale secolului al XIX-lea, evoluţionismul biologic de origine 

engleză, emis în teorie ştiinţifică de Darwin, a fost prelungit în filosofie de 

Spencer, Buckle şi, în special, filosofi germani, ce vedeau în cultură şi caracterul 
                                                 
210 E.Lovinescu, Scrieri..., p. 383; 
211 Ibidem, loc.cit.; 
212 Idem, Istoria civilizaţiei..., p. 373; 
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ei depozitar, principala caracteristică a vieţii sociale. Încetul cu încetul însă, 

reacţia teoriilor revoluţionare de a se apăra, condusese discuţia din nou pe 

terenul biologiei, acolo unde şi evoluţionismul îşi găsise suportul ştiinţific 

necesar. La concepţia generală a evoluţioniştilor, care vedeau posibile doar 

schimbările succesive în societate, trebuiau aduse completări de ordin conceptual 

care să explice şi alte tipuri de mişcări. „prin urmare, la noţiunea de devenire se 

adaugă şi aceea de schimbare. (...). Progresul este însă altceva, căci el presupune 

o valorificare, o apreciere calitativă sau cantitativă, ceea ce nu există în noţiunea 

de evoluţie. (...). Progresul este aprecierea subiectivă a valorii transformărilor. 

(...). Procesul de evoluţie socială se bazează însă pe principiul continuităţii în 

schimbare, iar aceasta se vede în special în continuitatea instituţiilor sociale.”213, 

surprindea Petre Andrei în cursul său de sociologie, principalele concepte şi 

tendinţe ale evoluţionismului. La rându-i, Lovinescu anunţă şi el, încă din primul 

capitol al lucrării sale, deşi intitulat „Forţele revoluţionare”, caracteristicile 

evoluţionismului, ideologia preonderentă a secolului XIX. „Cugetarea filozofică 

şi ştiinţifică  a veacului al XIX-lea este, totuşi, dominată de ideea evoluţiei. (...) 

Prin Darwin şi Spencer, evoluţionismul a cucerit, şi în ştiinţă, întregul câmp de 

cercetare a lumii organice.”214, anunţă criticul referindu-se la fundamentele 

biologice ale teoriei evoluţioniste. Iar mai departe confirmă: „În domeniul social, 

el recunoaşte în structura politico-juridică a unui stat stricta expresie a unor 

realităţi sociale: ordinea de fapt trebuie să preceadă ordinii de drept.”215, cita 

Lovinescu din Gustave Le Bon, unul din marii ideologi evoluţionişti. În acest 

moment al aserţiunii, intervine însă acea „tensiune”, văzută şi de Petre Andrei, 

ce dă naştere nevoii de revoluţie. „Rămânând în urma nevoilor sociale , ele nu 

                                                 
213 Petre Andrei, Sociologie..., p. 371; 
214 E. Lovinescu, op.cit., p. 67; 
215 Ibidem, loc.cit.; 
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trebuiesc respectate în litera lor.”216, scria Lovinescu, referindu-se la una din 

marile scăpări ale interpretării evoluţioniste. „Înlăuntrul societăţii însă, 

încordarea dintre forţele opuse poate ajunge uneori la paroxism şi atunci nu se 

mai respectă nici o regulă existentă şi nici o formă de drept normal, atunci 

urmează ciocnirea deseori violentă dintre ele, revoluţia.”217 În mersul echilibrat al 

evoluţiei oricărei societăţi, apar ,aşadar, şi astfel de momente, ca rezultat al unor 

dezechilibre. „Dar revoluţiile nu s-ar putea naşte dacă n-ar exista dezechilibru, şi 

dacă nu s-ar ivi tendinţa de realizare a unor valori noi.”218 La fel, Lovinescu vede 

şi el necesitatea revoluţiilor, şi mai mult, în baza raţionalismului filosofic, afirmă 

credinţa că însăşi legile, ideile pot provoca astfel de schimbări sociale. „Nefiind 

numai expresia unei stări de fapt, realităţile juridice sunt considerate, la rândul 

lor, ca generatoare de realităţi sociale. Societăţile pot fi modificate prin concepţii 

juridice şi reforme de drept; nemulţumindu-se cu urmărirea prefacerilor sociale, 

e în puterea legiuitorului de a le şi provoca.”219 Efectul ar putea fi aşadar reciproc, 

atât tradiţiile putând conferi corpusul legislativ într-o ţară, cât şi legislaţia care ar 

putea influenţa comportamentele prin efect invers, de sus în jos. Ne plasăm, 

propriu-zis, din nou în plină teorie a „formei fără fond”, poziţia lui Lovinescu 

referitor la ea făcând deja obiectul studiului nostru. 

* 

*              * 

Despre atitudinea pro-revoluţionară a lui E. Lovinescu, aşa cum este ea 

exprimată în „Istoria civilizaţiei române moderne” în presa vremii s-a scris 

imens, mai ales că, aşa cum am arătat, ea părea o atitudine anacronă cu vremurile 

sale. Vom încerca însă, înainte de a o prezenta amănunţit, să demonstrăm că ea 

                                                 
216 Ibidem, loc.cit.; 
217 Petre Andrei, op.cit., p. 375; 
218 Ibidem, p. 376; 
219 E. Lovinescu, op.cit., pp. 67-68; 
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se edifica pe realităţile sociale ale secolului al XIX-lea, secol ce face obiectul 

studiilor lui Lovinescu. Am spus-o deja, prin atitudinea sa raţionalist-

revoluţionară, Lovinescu se opunea baricadelor ridicate de tradiţionalişti, iar în 

epocă ambele orientări erau bine reprezentate de două clase sociale: burghezia 

revoluţionară şi boierimea conservator tradiţionalistă. Însăşi lucrarea 

lovinesciană cu întreg eşafodajul ei demonstrativ se structurează pe tensiunea 

dintre aceste două clase. Din nou, edificiul ştiinţific lovinescian este dialectic, aşa 

cum C.R. Motru i-a reproşat. „Un istoric mai puţin hegelian ar fi început cu forţa 

reacţionară, care se potriveşte mai bine sufletelor pasive şi imitative, şi apoi ar fi 

venit la forţa revoluţionară. (...) D-l E. Lovinescu începe însă strict după formula 

dialectică: întâi afirmaţia, apoi negaţia, şi în urmă sinteza afirmaţiei cu negaţia, 

care aduce o nouă afirmaţie.”, îşi cita Lovinescu propriul critic din articolul de 

recenzie la care noi deja ne-am referit în primul capitol al lucrării. Că lucrurile 

stau chiar aşa o demonstrează însăşi concepţia şi prezentarea problematicii de 

către însuşi Lovinescu: primul capitol e dedicat forţelor „revoluţionare”, al 

doilea, în antiteză, forţelor „reacţionare”, iar capitolul trei se referă chiar la 

„Legile formaţiei civilizaţiei române moderne”. În consecinţă, Lovinescu 

recunoaşte acuza, pe care nici nu o vede altfel. „Întregul fond categoric al 

societăţii fiind opera unei astfel de dialectici, procedeul compoziţiei „Istoriei 

civilizaţiei române moderne” n-a pornit de la o idee arbitrară ci dintr-o realitate 

istorică.”220 

Realitatea istorică pe care Lovinescu o văzuse era tocmai tensiunea, la care 

şi Petre Andrei se referea, în societate, dintre cele două forţe sociale: boierimea şi 

burghezia, tradiţionaliştii şi revoluţionarii. Pentru a înţelege însă mai bine 

întreaga argumentaţie lovinesciană, va trebui să facem doi paşi teoretici: primul, 

                                                 
220 Ibidem, p. 257; 
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de a încerca să observăm tocmai realitatea istorică a secolului al XIX-lea şi clasele 

ei sociale dominante; al doilea de a creiona rutele ideologice şi de formare 

intelectuală ale acestora. 

La începutul demersului nostru suntem nevoiţi să facem apel la clasica 

teorie sociologică a împărţirii societăţii umane în clase sociale, unanim 

recunoscută şi aplicată tuturor societăţilor, încă din cele mai vechi timpuri (în 

unele societăţi primitive, locul claselor era luat de castele sociale – categorii ce se 

diferenţiau în funcţie de profesia şi funcţiunea socială). Iar distribuirea socială pe 

clase se face, cel mai adesea, aproape exhaustiv, pe baza averii, a posibilităţilor 

materiale sau, în cazul lui Marx (nici măcar el nu a putut demonta această 

opţiune teoretică) pe baza raporturilor faţă de factorii de producţie. Astfel, 

conform dicţionarului de sociologie din 1993, clasele sociale reprezintă o „formă 

de stratificare socială în care apartenenţa la diferite grupuri sociale şi relaţiile 

dintre acestea sunt determinate în primul rând de criterii economice”221, sau 

conform dicţionarului Blackwell editat în 2007 „clasa socială este unul din cele 

mai importante concepte în studiul stratificării, este o categorie socială şi o 

diviziune rezultată din distribuţia inegală a recompenselor şi resurselor de felul 

averii, puterii şi prestigiului”.222 Am citat doar două definiţii, una din sociologia 

română şi una din cea occidentală, pentru a demonstra convergenţa de opinii 

asupra precăderii criteriului economic în formarea claselor sociale. La rândul lui, 

Petre Andrei, deşi prezintă o atitudine mai nuanţată, include factorul economic 

în originarea claselor sociale. „Prin urmare, din moment ce diviziunea de 

funcţiuni sociale e întovărăşită şi de deosebiri economice, apar adevăratele clase 

sociale”223, afirmă el, încercând să explice diferenţierile de avere ce apar chiar şi 

între membri celor mai vechi triburi, oferind exemplul preoţilor care, alături de 
                                                 
221 Dicţionar, Ed. Babel, Bucureşti, 1993, p. 99; 
222 Dicţionarul, Ed. Humanitas, Bucureşti, 2007, p. 67; 
223 Petre Andrei, op.cit., p. 360; 
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conducătorii militari, îşi arogă privilegii materiale. Tot sociologul român observă 

însă şi dubla condiţionare între avere şi clasă socială. Dacă averea economică şi 

veniturile diferenţiază indivizii în clase sociale, în acelaşi timp, „clasele sociale de 

sus” produc, la rândul lor, averi şi venituri prin însăşi importanţa statusului 

social şi a funcţiunilor pe care membri ei le îndeplinesc. De aici provine, de fapt, 

veşnica tendinţă a indivizilor de a urca o clasă mai sus, intrând astfel în posesia 

unor venituri mai semnificative. 

Având precizată noţiunea de clasă socială, elită şi elită a puterii, putem 

trece la radiografierea societăţii române pentru a încerca să observăm repartiţia 

ei socială şi să identificăm clasa socială sau clasele care au produs elitele române. 

Mai mult, vom căuta să explicăm de ce acea clasă anume şi-a asumat acest rol, 

cărui factor îi datorează această posibiltate. Iar pentru ca demersul nostru să 

prezinte o cât mai mare acurateţe, suntem nevoiţi, în procesul de identificare a 

elitelor române interbelice, să ne aşezăm începuturile cercetării noastre undeva la 

jumătatea secolului al XIX-lea, acolo unde considerăm că trebuie originat 

procesul de formare a elitelor române, mai ales a celor ale puterii, originare ale 

cărei motive le vom prezenta de-a lungul cercetării noastre. 

Ţinând cont de modificările istorice prin care ţara noastră a trecut la 

începutul veacului al XIX-lea, subscriem afirmaţiei lovinesciene că „reprezentând 

un contact integral cu Apusul, sub îndoitul aspect al culturii şi economiei, abia 

veacul XIX înseamnă descătuşarea deplină a poporului român din robia 

influenţelor răsăritene; schimbându-ne orientarea vieţii spirituale şi materiale 

spre Apus, el a determinat o revoluţie....”224 Reiterând doar câteva momente ale 

perioadei (Revoluţia de la 1821, Regulamentul organic, Tratatul de la 

Adrianopole, Constituţia Română, Revoluţia de la 1848), aşezăm originea 

                                                 
224 E. Lovinescu, op.cit., p. 26; 
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procesului de formare a României moderne în acea perioadă (ca de altfel toţi 

istoricii şi ideologii perioadei) şi, în consecinţă formarea entităţilor statale şi 

culturale (inclusiv elite) necesare unui stat modern în acea perioadă. Indiferent 

de opţiunea către anumiţi factori primordiali de influenţă, economici, la Ştefan 

Zeletin, C. D. Gherea, M. Manoilescu sau ideologici la E. Lovinescu, G. 

Ibrăileanu, C-tin Stere, este importantă apropierea culturală pe care statul român, 

prin reprezentanţii săi, a început-o faţă de cultura occidentală. Desigur, acest 

contact nu a luat fiinţă brusc, în secolul al XIX-lea, aşa cum şi E. Lovinescu o 

afirma clar: „Începând cu veacul al XV-lea şi până în veacul al XIX-lea, istoria 

culturii româneşti şi-a însemnat, după cum am văzut, progresele sub influenţa 

Apusului....”225. Dar este evident că prin intensificarea comerţului cu Ţările 

Române cu Europa Occidentală, ca urmare a Tratatului de la Adrianopole, aceste 

contacte s-au înteţit, aşa cum vom şi demonstra. 

Evaluarea stării sociale a României primei jumătăţi de secol XIX reliefează 

clar o realitate evidentă: în urma lungii perioade de sistem feudal, în ţara noastră 

existau doar două clase sociale. „Se formează, încetul cu încetul două straturi 

sociale despărţite ca untdelemnul într-un pahar cu apă”226, aprecia la 1935 

istoricul şi sociologul I. Simionescu, într-una din conferinţele ţinute la Ateneul 

Român, privitoare la pătrunderea culturii apusene în Ţările Române. Erau, 

desigur, cele două clase pe care sistemul le putuse crea: una era „pătura subţirică 

a boierilor”, proprietari de mari moşii, iar cealaltă, a maselor, era a muncitorilor 

agricoli, restul populaţiei. Referindu-se la aceeaşi perioadă, marele om de stat 

Vintilă I. Brătianu afirma: „Unirea găsea noul principat cu majoritatea populaţiei 

iobagă şi incultă, fără comerţ, meserii şi industrie, sau cele ce existau în afară de 

noi, fără şcoli şi căi de comunicaţie, cu o organizaţie de stat cu totul învechită sau 

                                                 
225 Ibidem, loc.cit.; 
226 I. Simionescu, în vol. “Cultură şi civilizaţie”, Ed. Eminescu, Bucureşti, 1989, p. 294; 
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departe de a corespunde uneia moderne, cu o singură clasă conducătoare, în 

parte redusă, în parte înstrăinată sau neîncrezătoare în putinţa nemului de a trăi 

prin el însuşi, privilegiată şi deci în mare parte interesată la menţinerea situaţiei 

de până aci”227. Nu putem constata astfel, decât realitatea socială a începutului de 

secol XIX, în care, în urma regimului feudal în România doar două clase s-au 

putut forma: prima, redusă la număr, a latifundiarilor, a boierimii, de multe ori 

„înstrăinate”, iar cea de a doua, formată din majoritatea populaţiei, a iobagilor, 

lucrători cu ziua pe pământurile boierilor, pentru asigurarea existenţei. Această 

primă constatare ne duce însă şi la o primă premisă importantă pentru elita 

românească a acelei vremi: singura clasă socială a perioadei, care putea produce 

elita, era clasa boierimii, doar ea fiind capabilă să susţină economic studiile în 

străinătate ale tinerimii. Lucru, de altfel, confirmat şi de I. Simionescu, în 

conferinţa sa: „Doar cu începutul veacului al 19-lea prind să se arate zorile 

culturii pentru noi, şi a deşteptării naţionale, implicit sub influenţă străină, mai 

ales cea franceză, deodată în pătura subţirică a boierilor, singurii cu mijloace  ca 

să se înfrupte din civilizaţia şi cultura străină”228. 

În plus, o altă motivaţie pentru care doar boierimea putea face acest lucru, 

ne-o oferă N. Bagdasar, citându-l pe Karl Jaspers, anume „timpul liber de care s-

au bucurat aristocraţii şi burghezii”229, aceştia nefiind nevoiţi să lucreze pământul 

în acea ordine socială. 

Pentru a confirma, dacă mai era nevoie, acest fapt, şi anume că în România 

începutului de secol XIX boierimea era singura clasă capabilă de a forma o elită a 

puterii, E. Lovinescu, în obiectivul său excurs istoric, ce stă la baza teoriei 

„civilizaţiei române moderne”, sublinia că „în dosul conservatismului marilor 

boieri se ascundea, desigur, interesul de clasă şi menţinearea privilegiului; în faţă 
                                                 
227 Vintilă I. Brătianu, în vol.cit., p. 280; 
228 E. Lovinescu, op.cit., p. 68; 
229 N. Bagdasar, op.cit., p. 94; 
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treceau, însă, principiile sacre ale unui trecut imuabil”. Astfel, întreaga istorie 

politică a acelei perioade (de până la 1857 în viziunea lui Lovinescu)230, reprezintă 

zbaterea acestei clase de a-şi urmări interesele specifice, iar apoi, după cum vom 

arăta, de a contura „reacţionarismul” împotriva noilor prefaceri sociale. De fapt, 

aşa cum istoricii o arată, boierimea română este cea care prin intermediul 

Partidului Conservator şi prin reprezentanţi ca Barbu Catargiu, G. Balş, C. 

Sturdza, C. Negruzzi, C. A. Rosseti, Pavel Kiseleff şi mulţi alţii, încercau să 

costruiască un zid în jurul unei teorii fireşti a evoluţionismului, deci a unor 

privilegii ce trebuie păstrate în mod firesc, în faţa noilor transformări sociale ce se 

făceau simţite în ţară. Deoarece, odată cu jumătatea secolului al XIX-lea, datorită 

diferitelor cauze apărute atunci, o nouă clasă socială începuse să apară, pentru ca 

nu peste mult timp, ea să joace un rol în elita puterii din România: era burghezia. 

Că ţara cunoştea în întreg secolul al XIX-lea o eră de profunde modificări 

sociale, politice, culturale dar, mai ales economice, este un fapt general 

recunoscut. Mai important însă, pentru lucrarea noastră, lucru punctat şi în 

studiile sociologice ale perioadei, este faptul că toate transformările sociale, 

economice, aduc cu ele şi inerente transformări ale structurii sociale. Apariţia 

unor noi raporturi de producţie, fenomen pe care ţara noastră l-a cunoscut mai 

ales după 1829, după liberalizarea comerţului extern, a dus şi la apariţia unei noi 

clase sociale, lucru perfect normal. În teoria elitelor, a sociologului italian G. 

Mosca, citat de autorii „Istoriei sociologiei”231, ipoteza fundamentală constă în 

aceea că în orice epocă există o clasă politică (ce apare aşa cum am văzut deja din 

clasele sociale deja existente), care se bazează pe un sistem de idei pe care, mai 

apoi, se sprijină instituţiile politice ale vremii. La rândul lor, aceste instituţii 

reprezintă interesele acelei clase, iar prin intermediul lor le pun în practică. În 
                                                 
230 La Adunarea din 25 octombrie 1957 a divanului Moldovei s-a votat „desfiinţarea privilegiilor, egalitatea 
în faţa legii şi fixarea contribuţiilor după avere”; 
231 Ilie Bădescu, Dan Dungaciu, Radu Baltoriu, Istoria sociologiei, Ed. Eminescu, Bucureşti, 1996, p. 561; 



 109

acest sens, sociologul român Ştefan Zeletin arată, magistral, cum toate instituţiile 

criticate ca „forme fără fond”, ale vremii, erau uneltele prin care noua clasă 

socială română, burghezia, îşi punea în practică interesele. 

Enunţăm, în acest punct, o teză fundamentală privitoare la perioadă. Dacă 

la început de secol XIX, boierimea era singura clasă capabilă de a oferi o elită, 

după 1829, mai ales la jumătatea secolului al XIX-lea, apare clasa socială 

concurentă: burghezia. Pentru confirmarea tezei noastre stau mărturie 

numeroase lucrări ale celor mai titraţi sociologi ai vremii. Explicând, pe baza 

celor trei faze al capitalismului (mercantilistă, industrială, financiară), necesitatea 

apariţiei burgheziei române, Ştefan Zeletin afirma: „De la predominaţia 

comerţului evoluţia burgheziei înaintează către faza de predominanţă a 

industriei, şi cu aceasta pătura burgheză a industriaşilor capătă rolul hotărâtor în 

viaţa socială, pe care o şi refac conform cu trebuinţele lor proprii: ei rup cu 

tradiţia mercantilă şi inaugurează pe ruinele ei o nouă eră a liberalismului”232. 

Legătura între burghezie şi liberalism o făcea deci Zeletin. Completarea o făcea la 

rându-i E. Lovinescu: „Prin contactul cu ţările industriale europene, în căutare de 

pieţe noi de desfacere şi de materii prime, începe descompunerea vechiului 

regim agrar şi formaţia burgheziei române”233, originând acest proces, tot în anul 

1829, prin Tratatul de la Adrianopole. Mai departe, tot Lovinescu afirma: 

„Ruinarea marilor proprietari se face însă, de obicei, înaintea consolidării politice 

a burgheziei.... Din sânul forţelor revoluţionare, la noi s-a dezvoltat, astfel, o 

oligarhie liberală ce ne stăpâneşte de la 1866”234, pentru ca Zeletin să completeze: 

„între 1830 şi 1860 capitalismul de camătă a distrus boierimea”235. Poate că nu 

degeaba ambii autori au fost acuzaţi în epocă de a fi fost „ideologii 

                                                 
232 Ştefan Zeletin, op.cit., p. 72; 
233 E. Lovinescu, op.cit., p. 15; 
234 Ibidem., p. 17; 
235 Ştefan Zeletin, op. cit, p. 173; 
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liberalismului”. Pentru a întări însă, cităm şi al treilea autor: „Data de naştere a 

burgheziei româneşti este fixată astăzi de toţi autorii, în jurul anului 1829, care a 

fost anul păcii de la Adrianopol şi a deschiderii strâmtorilor pentru comerţul de 

cereale”236. 

Plecând de la această premisă , că între 1829 şi 1866 în general, pe 

teritoriul ţării noastre s-a format o nouă clasă socială, burghezia, rămâne să 

observăm modul în care ea şi-a urmărit interesele şi dacă ea a reuşit să ofere o 

elită alternativă celeilalte clase, boierimea, reprezentată în plan politic de 

ideologia consevatoare. Ţinând cont că în „societăţile moderne, deciziile capitale 

cu efect naţional sau internaţional se iau în sânul acestor trei instituţii: statul, 

armata şi marile întreprinderi”237, va trebui să urmărim modul în care aceste 

două clase îşi impun în concurenţă reprezentanţii în aceste instituţii, prin ce 

modalităţi, cum se formează elitele ce le conduc şi care este rolul lor în procesul 

general de modernizare a ţării de până la al doilea război mondial. 

Mai exact, trebuie observat procesul social prin care noua clasă socială, 

burghezia, preia încetul cu încetul conducerea societăţii de la cea veche. Nu 

trebuie însă uitată nici precizarea lui Lovinescu, prin care acesta amintea de 

importanţa temperamentului şi a educaţiei în comportamentul indivizilor. Chiar 

din acest motiv, după ce am trecut în revistă modul de formare a noii clase 

sociale, ne pare fundamental să creionăm şi rutele intelectuale de formare a celor 

două clase, cu trimiteri directe la convingerile lor ideologice şi mai ales, la 

doctrinele pe care acestea le apărau în epocă. 

Venind să confirme propriile teorii, filosofia culturii nu radiografiază doar 

evoluţia, sensul şi semnificaţia diferitelor culturi ale popoarelor, ci aduce, cu o 

frecvenţă ce respectă legile sociologice, noi teorii ce vin să explice atât formarea 

                                                 
236 Mihail Manoilescu, Rostul şi destinul burgheziei române, Ed. Albatros, Bucureşti, 2002, p. 86; 
237 Bernard Denni, Patrik Lecomte, Sociologia politicului, vol. 2, Ed. Eikon, Cluj-Napoca, 2004, p. 136; 
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cât şi difuziunea culturilor lumii. Respectând teoria filosofului roman Tacitus, ce 

se referea la „spiritul vremii” ca la un şablon cultural şi civilizaţional ce se afirmă 

şi este respectat, culturile lumii vin cu noi teorii prin care se impun, îşi trăiesc 

supremaţia şi apoi lasă loc altora care îşi cer locul în interpretarea evoluţiei şi 

sensului lumii. Este de ajuns să ne referim la filosofia greacă, înlocuită de cea a 

Imperiului Roman, ce lasă apoi locul celei central europene, dominată de 

gândirea teologică, şi aşa mai departe, apropiindu-ne astfel de zbuciumatele 

secole XVIII şi XIX, care crează premisele modernităţii în întreaga Europă şi, 

convenţional, şi ţării noastre. 

Indiferent de unde considerăm începuturile formării civilizaţiei române 

moderne, la 1848, ca în cazul lui E. Lovinescu sau 1821, prin revoluţia lui Tudor 

Vladimirescu, în cazul sociologilor Ştefan Zeletin238 sau Constantin Dobrogeanu 

Gherea239, este evident că, istoric, acest proces era reverberaţia unor curente ale 

culturii apusene. Fără să mai ajungem la discuţia (aprinsă, de altfel, în epocă), ce 

privea primordialitatea factorului ideologic sau material ce a dus la revoluţia 

burghezo-democratică a ţării. E evident, şi au demonstrat-o toţi teoreticienii 

noştri în epocă, procesul dezvoltării României moderne a stat sub „spiritul 

vremii” al epocii. Iar spiritul acelei vremi, începutul secolului al XIX-lea nu era 

altul decât „Revoluţia franceză”. „Doar cu începutul veacului al 19-lea prind să 

se arate zorile culturii pentru noi, şi a deşteptării naţionale implicit sub influenţa 

străină, mai ales cea franceză, deodată în pătura subţirică a boierilor, singurii cu 

mijloace să se înfrupte din civilizaţia şi cultura străină”240, vine să confirme 

sociologul român I. Simionescu într-una din conferinţele ţinute în cadrul 

                                                 
238 Ştefan Zeletin, op.cit., 1997; 
239 C. Dobrogeanu Gherea, în lucrarea sa sociologică „Neoiobăgia”; 
240 I. Simionescu, „Energii române în străinătate” în vol. „Cultură şi civilizaţie – Conferinţe ţinute la 
tribuna Ateneului Român”, Ed. Eminescu, Bucureşti, 1989, p. 294; 
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Atheneului Român, la vremea aceea centrul nodal al întregii mişcări culturale 

române (a doua jumătate a secolului al XIX-lea). 

Aşadar, putem afirma, în acest punct al lucrării noastre, că în perioada 

primei jumătăţi de veac XIX se conturează atât cele două principale curente 

culturale (conservatorismul şi modernismul) cât şi structurile politice, 

economice, sociale, ce le vor susţine. Ne interesează, din punct de vedere 

ideologic, atât care erau teoriile pe care cele două mai curente se clădeau, cât, mai 

ales, rutele externe de formare intelectuală în marile universităţi ale Europei, pe 

care reprezentanţii lor le urmau, astfel încât la întoarcearea în ţară să se 

poziţioneze pe baricadele apărării lor.  

Din punct de vedere teoretic ne vom folosi de schema logică propusă de E. 

Lovinescu în lucrarea sa „Istoria civilizaţiei române moderne”, din necesitatea de 

a conferi credibilitate mai mare autorului care, aşa cum am văzut, a atribuit 

ideologiilor, în general, întâietate în influenţarea mersului civilizaţiei române, în 

faţa factorilor economici sau de rasă. (Virgil Madgearu consideră, de exemplu, în 

lucrarea sa „Agrarianism, capitalism, imperialism” că nici ideologia apuseană, 

nici economia capitalistă nu au dus la modernizarea României atât de mult cât 

realitatea economică ce deja domnea în ţară înainte de 1829 – o viziune originală, 

în acele timpuri). În plus, E. Lovinescu, prin teoria „sincronismului” încearcă să 

demonstreze, în lucrarea sa, tocmai faptul că prin mediile ei de formare, elita 

românească a ajuns să reprezinte unul din cele două curente, fapt care ne vine în 

ajutor, chiar dacă demersul nostru teoretic caută o direcţie inversă, adică să 

evidenţieze că în urma studiilor într-o anumită capitală europeană, 

personalităţile României interbelice se plasau de o parte sau alta a baricadei 

ideologice. 

Pornind, din nou, de la premisa că, mai ales la începutul secolului al XIX-

lea, doar două clase sociale se manifestau în Ţările Române, anume moşierimea 
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şi clasa ţărănească, despre care Petre Andrei afirmă că „ba chiar trebuie să se 

afirme fără şovăire că ţărănimea a fost întotdeauna o piedică în contra 

revoluţiilor internaţionale”241 explicată sociologic prin forma feudală de 

proprietate asupra pământului, vom încerca să schiţăm exact filiera ideologică de 

susţinere a marii proprietăţi asupra pământului, organizată apoi doctrinar în 

politica Partidului Conservator, ce apăra interesele moşierimii. Din punct de 

vedere ideologic, poziţia clasei sociale conducătoare a acelei vremi (boierimea) 

nu avea nevoie încă de o ideologie împrumutată din exterior pentru a-şi sustine 

poziţia şi interesele de clasă. Pentru începutul de secol XIX, boierimea îşi 

fundamenta poziţia şi statusul social pe „dreptul istoric” al ei, de a deţine 

pământuri, privilegii şi dreptul la vot. Astfel, observa obiectiv E. Lovinescu, că 

principalul factor reacţionar al perioadei a fost Partidul Conservator, axat pe 

menţinerea a trei „probleme capitale ale structurii noastre sociale: problema 

privilegiului social şi fiscal, rezolvată prin renunţarea voluntară din ziua de 28 

octombrie 1857; problema privilegiului politic, sub forma legilor electorale, 

bazată pe cens; problema proprietăţii funciare rurale – amândouă rezolvate prin 

marile schimbări de după război”242. Este însă la fel de adevărat că în prima 

jumătate de secol XIX, şi acest lucru l-am arătat deja, elita românească politică era 

formată, în marea ei majoritate, din reprezentanţii acestei clase sociale, 

boierimea, ce s-a structurat în Partidul Conservator. Necesitatea de a-şi forma 

sau a prelua o ideologie care să apere interesele şi privilegiile de clasă a apărut 

odată cu apariţia celei de a doua clase sociale concurentă, burghezia, structurată, 

la rândul ei, sub forma politică a liberalismului. 

Două premise vor sta deci, ca punct de plecare în studiul evoluţiei elitelor 

române: prima este aceea că singura elită a primei jumătăţi de secol era 

                                                 
241 Petre Andrei, op.cit., p. 380; 
242 E. Lovinescu, op.cit., p. 185; 
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constituită din boierime, unica clasă socială capabilă să aibă legături cu Apusul şi 

singura înscrisă la conducerea Ţărilor Române (atât în Moldova, cât şi în 

Muntenia). A doua este aceea că această elită, mai repede decât să-şi construiască 

o ideologie politică sincronă cu a ţărilor europene dezvoltate, îşi fundamenta 

dreptul de a conduce şi statusul social pe modelul istoric dobândit, astfel încât 

„datina, legea strămoşească, trecutul, chiar cel barbar şi retrograd erau mult 

preţuite în acea epocă”243. Timpul adoptării unei ideologii politice 

(conservatorismul), bazată pe evoluţionismul social german avea să vină abia 

peste o jumătate de secol, atunci când deja, noua clasă formată, burghezia, 

acaparase primul loc pe scena politică a ţării. 

În deceniul trei al secolului al XIX-lea se produc două mari şi importante 

fenomene economice aveau să schimbe relieful social al perioadei: Ţările Române 

intră, încetul cu încetul, în sfera de influenţă a ţărilor capitaliste şi Tratatului de 

la Adrianopole, astfel încât „între 1830 şi 1864 era mai mare influenţa Apusului 

pentru exportul nostru de cereale decât pentru importul la noi de mărfuri 

industriale”244. Punctăm această frază deoarece ea exprimă poziţia tuturor 

istoricilor şi sociologilor români în privinţa perioadei de originare a noii clase 

sociale: burghezia. Momentul, aşadar, este important, precum importantă este şi 

convergenţa de opţiuni între teoreticieni (V. Madgearu, Şt. Zeletin, E. Lovinescu) 

asupra lui şi asupra evoluţiei capitalismului în România. Căci între capitalism şi 

noua clasă politică este paralelă evidentă. Trecând, în viziunea mai a tuturor, de 

la capitalismul de camătă la cel comercial, apoi industrial şi în final (în jurul 

sfârşitului de secol XIX) la cel industrial, consolidarea capitalismului românesc 

susţine formarea burgheziei române şi, implicit, a partidei politice ce îi reprezintă 

interesele: liberalismul. Există tot trei faze, mai întâi apare comerţul, apoi se 

                                                 
243 Zigu Ornea, Poporanismul, Ed. Minerva, Bucureşti, 1972, p. 81; 
244 V. Madgearu, op.cit., p. 101; 
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dezvoltă mai greu industria, iar în ultima fază, apare capitalismul financiar, de 

unde rezultă mercantilismul şi liberalismul, în opinia ideologului liberalismului 

român Ştefan Zeletin. „Mercantilismul e faza de formare a burgheziei, ... . 

Caracteristica acestei prime faze de dezvoltare a burgheziei este: tutela energetică 

a puterii de stat asupra vieţii economice îndeosebi şi a întregii vieţi sociale în 

genere”245. 

Observând, cu obiectivitate, procesul de evoluţie a noii clase sociale, 

Mihail Manoilescu subscria cauzelor propuse şi susţinute de toţi ceilalţi istorici ai 

burgheziei: „Evoluţia burgheziei româneşti s-a produs din cauze bine 

determinate; a avut un sens şi un rost şi a constituit un proces istoriceşte 

necesar”246, afirma istoricul, referindu-se desigur la intrarea Ţărilor Române în 

sfera Apusului, la intrarea capitalului străin în ţară şi la făurirea instituţiilor 

burghezo-democratice ce au urmat de-a lungul întregului secol XIX. 

Un fapt trebuie totuşi subliniat, odată cu autorul „Istoriei civilizaţiei 

române moderne”: evoluţia socială a unui popor necesită etape îndelungate, 

uneori de jumătăţi de secol chiar, astfel încât „dezvoltându-se târziu, 

capitalismul naţional n-a avut nici un rol în epoca de renaştere naţională a 

poporului român; numai după 1866 se poate vorbi de o burghezie cu anumite 

tendinţe de clasă şi de acţiune politică”247. Plecând de la această constatare, ce nu 

face decât să confirme teoria noastră, punem cap la cap două premise: dacă după 

1830 apare capitalismul, şi doar după 1866 putem vorbi de o burghezie ca şi clasă 

politică (deci o elită a ei, cel puţin a puterii), înseamnă că întreagă această 

perioadă avem de-a face cu „perioada de formare a burgheziei române, de 

constituirea ei într-o clasă socială şi politică”. În continuare, stă doar de 

                                                 
245 Şt. Zeletin, op.cit., p. 72; 
246 M. Manoilescu, op.cit., p. 93; 
247 E. Lovinescu, op.cit., p. 27; 
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demonstrat în ce fel ideologia specific burgheză a influenţat acestă clasă şi care 

sunt originile ei ideologice. 

Vom spune aici că întotdeauna, respectând teoria sincronismului lui E. 

Lovinescu, pe lângă acel „spirit al epocii”, amintit de critic, există o corelaţie 

strânsă între stadiul de evoluţie al unei societăţi, modelul pe care aceasta îl 

îmbrăţişează şi puterea economică, politică şi culturală a ţării din care modelul 

este preluat. Mai ales în cazul Ţărilor Române, modelul social cu care ne 

sincronizam era cel francez, al revoluţionarismului, iar ca dovadă stă chiar 

afirmaţia lui E. Lovinescu: „Întrucât formaţia civilizaţiei române în veacul al XIX-

lea, sub aspectul social şi politic, se datoreşte acestei ideologii (a Revoluţiei 

franceze – n.n.), e momentul să schiţăm, în câteva linii, caracterul, după cele două 

declaraţii ale „drepturilor omului” şi după formula rezumativă a „libertăţii, 

egalităţii şi fraternităţii”248. De altfel, în opinia tuturor sociologilor epocii, în 

secolul al XIX-lea, Ţările Române au stat, succesiv, sub influenţa a două modele 

culturale: în prima ei perioadă a revoluţionarismului francez, în cea de-a doua a 

evoluţionismului german. Mai importantă este însă legătura, uşor observabilă, 

între tutela ideologică şi hegemonia economică. „În acest timp, statul român a 

trăit sub hegemonia economică austro-germană, care durează de la 1875 până la 

războiul mondial, după cum se aflase sub hegemonia franco-engleză de la 1830 şi 

până la 1875”249. 

Dacă ar fi să respectăm periodizările istoricilor epocii, am avea deci, o 

primă perioadă de suprapunere a tutelei ideologice şi hegemoniei economice 

franceze, ce se întinde de la 1829 până undeva spre deceniul al optulea al 

secolului. Rămâne, aşadar, să constatăm că această perioadă este chiar cea a 

formării noii clase sociale, burghezia, şi că la 1848 ea şi-a pus în aplicare planul 
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prin Revoluţia din acel an. Legătura este evidentă, iar E. Lovinescu o sintetizează 

în câteva paragrafe dedicate mediului de formare a revoluţionarilor paşoptişti: 

„Încă de la 1845 C. A. Rosetti, Ion şi Dumitru Brătianu fuseseră admişi în loja 

masonică L’Atènée des Étrangeres a celor mai cunoscuţi republicani ai epocii”250 

şi, mai departe, „Ieşită din atmosfera acestui liberalism burghez, în care retrăim 

formulele sacre ale Marii Revoluţii, ... , era fatal ca revoluţia paşoptistă să aibă 

două caractere esenţiale: pe de o parte ea a fost naţională, confruntându-se cu 

însăşi epoca de renaştere a poporului nostru, iar pe de alta, a păstrat caracterul 

raţionalist al revoluţiei franceze”251. 

Dacă noua clasă socială s-a suprapus, prin formaţie ideologică şi interese 

de clasă, cu revoluţionarismul francez, reacţia celeilalte clase sociale cu pretenţii 

de elită politică n-a întârziat să apară. De fapt, ea era conturată perfect încă de la 

începutul veacului, apărându-şi, aşa cum am arătat, privilegiile şi drepturile, în 

primă fază recurgând la „dreptul istoric sau datina” de a conduce destinele ţării. 

Astfel, boierimea se vedea undeva la jumătatea secolului XIX în pericol de a 

pierde inclusiv privilegiul de a fi singura clasă socială cu drept de a produce 

elite, în general. Iar pentru a-şi apăra toate aceste drepturi, boierimea nu a 

întârziat să opună revoluţionarismului burghez, cealaltă ideologie a vremii: 

„evoluţionismul”.  

Plecând tot de la studiul lovinescian, privitor la civilizaţia română 

modernă, constatăm că de fapt „cugetarea filosofică şi ştiinţifică a veacului al 

XIX-lea, este, totuşi, dominată de ideea evoluţiei, (...). În domeniul social, el 

(evoluţionismul – n.n.) recunoaşte în structura politico-juridică a unui stat stricta 

expresie a unor realităţi sociale: ordinea de fapt trebuie să preceadă ordinii de 

                                                 
250 E. Lovinescu, op.cit., p. 66; 
251 Ibidem, loc.cit.; 



 118

drept”252, afirma E. Lovinescu, citând autori germani ca Hegel sau Spengler. Iar 

„ordinea de fapt”, citată, nu era în cazul conservatorilor decât datina 

strămoşească sau ordine îndătinată prin care ţara era condusă de boierime. O 

suprapunere perfectă de ideologie pe care boierimea şi-a însuşit-o rapid şi a 

promovat-o sub forma ideologiei conservatoare. Că ea era, de fapt, o aplicare a 

filosofiei germane, pe care reprezentanţii acestor partide au preluat-o prin 

fenomenul strict sincronist de „circulaţie a ideilor”, în urma cursurilor lor 

universitare de la Viena sau Berlin, e un fapt ce rămâne să îl demonstrăm în 

ultima parte a lucrării noastre. 

Un alt aspect însă, esenţial pentru logica lucrării noastre, de factură 

socială, cu implicaţii politice, este important. Anume, faptul că, tocmai în 

perioada interbelică, partea conservatoare, reprezentantă a boierimii române, îşi 

trăieşte ultimele clipe după care dispare, lăsând loc altor ideologii. Ceea ce 

pentru Ştefan Zeletin se numea „ruinarea boierimii” prin capitalismul de camătă 

al anilor 1830-1860253, privind desigur fenomenul sub aspectul său istoric, din 

punct de vedere politic avea să se întâmple doar după marile reforme liberale din 

1918. „Marile reforme din 1918 au determinat instantaneu modificări de 

substanţă în peisajul vieţii politice postbelice. Unul din cele mai importante 

elemente ale acestei modificări a fost, fără îndoială, dispariţia Partidului 

Conservator. Fără fundamentele sale sociale (existenţa marii proprietăţi funciare) 

şi politice (votul cenzitar) raţiunea acestui partid dispăruse”254. Acest lucru nu 

trebuie însă să ne conducă la concluzia că boierimea ar fi rămas total 

nereprezentată politic. Două mari fenomene sunt esenţiale pentru aceasta: 

primul este difuziunea elitei acestui partid spre celelalte existente pe piaţa 

ofertelor politice ale momentului (PNL, PNŢ), iar al doilea, subliniat şi de Zeletin 
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în lucrarea sa dedicată burgheziei române: „Partidul Conservator a numărat în 

rândurile sale şi elemente burgheze, iar cel naţional-liberal a avut deopotrivă 

mari boieri ca şi elemente ţărăneşti”255, afirmă autorul, referindu-se la un studiu 

al vremii aparţinând lui Titu Maiorescu. 

Prevăzând, parcă, prin adoptarea măsurilor reformiste din anii 1918, 

pierderea oricărui fond ideologic şi politic pentru existenţa Partidului 

Conservator, Constantin Argetoianu, personaj de prim rang în elita acestei 

formaţiuni politice nota, în memoriile sale: „Din nenorocire, printre cei care 

aveau să hotărască, mai nimeni nu cunoştea datele problemei, şi se uitau toţi la 

zidul ce le închidea viitorul ...”256, concluzionând apoi: „Chiar fără evenimentele 

ce au urmat (făcând referire la răscolirile interne ale vieţii de partid – n.n.), 

partidul nostru s-ar fi prăbuşit din propria inerţie”257. 

Două teze fundamentale putem desprinde, în acest moment, pe care le 

vom întregi pe parcursul capitolului: 

- de-a lungul unui secol de importante deveniri sociale, economice, 

politice şi culturale, singura clasă socială ce avea puterea morală şi economică de 

a produce elite de orice fel (ale puterii, intelectuale, tehnice) îşi trăieşte sfârşitul 

din punctul de vedere al întâietăţii dreptului de a conduce destinele ţării prin 

intermediul Partidului Conservator, reprezentant al intereselor boierimii române; 

- în tot acest secol (1829 – 1930) o altă clasă socială preia frâiele şi 

destinele ţării: burghezia. 

 

Plecând astfel de la aceste „realităţi istorice” pe care Lovinescu, şi mulţi 

alţi autori ca el, le surprind în evoluţia socială a Ţărilor Române din secolul al 

XIX-lea, criticul ţine să nu neglijeze latura strict ştiinţifică a fundamentării teoriei 
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sale pro-revoluţionare. Trebuie spus, şi faptul l-am mai arătat, că Lovinescu nu 

era străin, deşi acuzat de diletantism, de întreaga problematică sociologică 

referitoare la disputa evoluţionism-revoluţionarism. Erudiţia o dovedeşte 

Lovinescu prin apelul sinuos şi elegant la autorităţile ideologice ale disputei: 

Durkheim, Le Bon, Spengler, Bouglé, etc. Profunzimea cunoaşterii însă, o 

dovedeşte criticul prin apelul inclusiv la fundamentele biologiste ale problemei. 

Pentru că, o precizăm şi noi aici, întreaga dispută evoluţionism-revoluţionarism 

era structurată pe teoriile biologice ale lui Darwin şi ale continuatorilor săi. 

„Teoria transformismului social prin creştere organică şi-a avut întotdeauna un 

punct de reazăm în transformismul biologic. După Lamarck şi apoi după Darwin 

şi neo-Lamarckieni, polimorfismul actual al speciilor se explică prin schimbări 

lente, gradate şi nesimţite; prin adaptare la mediu, însoţită de migraţii, prin 

hibriditări între specii vecine ce produc varietăţi care „devin apoi, după cum 

spunea Lamarck, rase şi constituie cu timpul ceea ce numim specii.”258 Fără 

trimiteri bibliografice în acest punct al lucrării, Lovinescu dovedeşte cunoaşterea 

lor şi trage apoi concluzia inerentă: „Este uşor de înţeles ce sprijin putea aduce 

transformismului social doctrina evoluţiei progresive şi încete a formelor; soluţia 

de continuitate în materie de transformism social a fost privită, aşadar ca 

antiştiinţifică.”259 

Privitor însă, la fundamentele biologiste ale evoluţionismului social, 

Lovinescu nu se opreşte aici, ci mai mult, continuă ideea printr-unul dintre cele 

mai interesante şi, pe nedrept neglijate, aspecte ale operei sale. Aceasta deoarece 

tot Lovinescu vine să-şi susţină poziţia revoluţionară cu argumente tot biologiste, 

anunţate categoric. „De douăzeci de ani însă, teoria creşterii progresive şi lente a 

primit lovituri chiar şi în ştiinţele naturale, despre care trebuie să amintim, fie şi 
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sub forma unei scurte digresiuni.”260 Aici vine şi argumentul lui Lovinescu, bazat 

pe teoria unui autor cvasi-necunoscut, necitat de alţi autori, cu o singură excepţie 

(o vom arăta), cu o teorie biologică la rându-i nepopularizată. „Însă acum un 

veac, teoriile lui Lamarck găsiseră un adversar în E. Geoffroy Saint-Hilaire, care 

studiind animalele şi vegetalele aduse din mormintele Egiptului, constatase 

identitatea lor după trei mii de ani, cu formele actuale; teoriei transformismului 

progresiv el i-a opus, aşadar, teoria transmutaţiei speciilor prin variaţii 

bruşce.”261, deschidea Lovinescu argumentaţia. Iar mai departe: „Reluată prin 

lucrările de reputaţie universală ale profesorului olandez, Hugo de Vries, 

doctrina mutaţiilor bruşce a revoluţionat ştiinţele naturale. În loc de a considera 

„sporturile” lui Darwin, variaţiile discontinui ale zoologului Bateson şi cazurile 

de heterogeneză ale botanistului Koshinsky ca nişte fenomene izolate şi rare, 

Hugo de Vries le-a considerat ca pe nişte fenomene generale şi le-a pus la baza 

studiului eredităţii şi a descendenţei.”262 Hugo de Vries, aşadar, este citat din 

limba germană şi engleză cu două lucrări ale sale, „Die Mutations theorie” şi 

„Species and varietes”. 

Subliniind ineditul citării autorului olandez, facem apel la singura sursă 

românească  ce face referire la el în epocă, anume Horia Sanielevici care, nu 

întâmplător era de formaţie biolog. Din acest punct de vedere, opiniile lui 

Sanielevici sunt cel puţin fundamentate ştiinţific. „Treizeci de ani după moartea 

aceluia care prin formula: „funcţiunea creează organul” a dezvăluit adevărul 

fundamental al evoluţiunii vieţii, (e vorba probabil de acelaşi Lamarck pe care şi 

Lovinescu îl citează-n.n.), Darwin publică „Originea speciilor” (1859), în care, 

făcând un pas înapoi, subordonează complet selecţiunii naturale, influenţa 

                                                 
260 Ibidem, loc.cit.; 
261 Ibidem, p. 300; 
262 Ibidem, loc.cit.; 



 122

directă a mediului.”263 Autorul continuă apoi într-o notă critică evidentă: 

„Treizeci şi şase de ani mai târziu, „selecţiunea germinală” a lui Weismann, 

făcând un al doilea pas înapoi, scoate dintre factorii creatori, influenţa directă a 

mediului şi transmiterea prin ereditate a caracterelor moştenite şi explică 

transformările organismelor vii, prin selecţiunea între variaţiunile datorate 

hazardului a fluxului de hrană la unul sau la altul dintre „determinanţii” plasmei 

germinative. Câţiva ani după aceea, De Vries, făcând un al treilea pas înapoi, şi 

exagerând erezia lui Weismann, atribuie progresul şi diferenţierea organismelor 

vii, nu reunirii prin selecţiune a unor slabe variaţiuni a fiecărui caracter în parte, 

ci apariţiunii brusce a „mutantelor”, prin schimbarea în acelaşi timp a unui 

număr oarecare de caractere – „mutante” cari răsar ca Minerva din creerul lui 

Jupiter şi n’aşteaptă decât binecuvântarea selecţiunii naturale, pentru a forma o 

nouă speţă.”264 Excluzând nota pamfletară a lui Sanielevici, putem totuşi constata 

importanţa teoriei lui De Vries pentru viziunea revoluţionară a societăţii. Însăşi 

teoria „mutantelor”, aşa cum o numea Sanielevici, explică, prin aceleaşi 

argumente biologiste, posibilitatea societăţii umane, asimilată organismelor vii, 

de a se transmuta radical, de la un model social la altul. Esenţială pentru 

argumentaţia lui Lovinescu, teoria e tratată critic de Sanielevici care, deşi 

poporanist, nu se opunea în totalitate modelului apusean ca fiind potrivit 

României. „Cu aceste teorii, biologia a întors spatele, nu numai realităţii, dar şi 

omenirii întregi, căci miliardele de oameni care s-au perindat pe pământ fără a 

citi cărţi de biologie, au fost şi sunt Lamarckieni, adică adânc convinşi că în 

corpul şi sufletul individului este înregistrat felul de viaţă al ascendenţilor lui.”265 

Poziţie pe deplin explicabilă la Sanielevici, atâta timp cât de acceptarea acestor 

argumente biologiste depindea orientarea ulterioară pe poziţii evoluţioniste sau 
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pro-revoluţionariste. Cunoscând orientarea generală a poporanismului, pe care 

Lovinescu îl cataloga drept utopic prin modernizarea propusă a instituţiilor dar 

păstrarea cadrului general rural, poziţia lui Sanielevici devine cu atât mai uşor de 

interpretat. Pentru studiul nostru însă, şi pentru sublinierea importanţei lui 

Hugo De Vries în demonstraţia sociologică a lui Lovinescu, referirea lui 

Sanielevici la biologul olandez îşi câştigă o poziţie de primă importanţă. 

Cu toate aceste critici, (deşi se pare că lucrarea lui Sanielevici vine în anul 

1928, fiind formată însă din articole publicate anterior în revistele vremii), 

Lovinescu insistă în continuare pe argumentaţia oferită de Hugo de Vries. În 

acest sens, Lovinescu enumeră legile la care De Vries ajunge privitor la 

mutabilitatea speciilor: 

„a) Speciile noi elementare apar subit fără intermediare; 

  b) Noile forme apar alături de matca principală şi se dezvoltă cu ea; 

  c) Noile specii elementare arată de la început o constanţă absolută; 

  d) Unele ramuri noi sunt negreşit specii elementare, altele trebuiesc 

privite însă ca varietăţi regresive; 

  e) Aceleaşi specii noi apar într-un mare număr de indivizi; 

  f) Schimbările ce dau naştere speciilor noi n-au nimic comun cu 

fluctuaţiile; 

  g) Mutaţiile se fac aproape în toate direcţiile.”266 

Am ţinut să reproducem toate aceste legi, aşa cum Lovinescu le-a 

prezentat în propria lucrare, cel mai probabil în traducere proprie din lucrările la 

care ne-am referit, tocmai datorită importanţei pe care ele le aveau în disputa 

evoluţionism-revoluţionarism. Tocmai existenţa lor, demonstrată biologic, oferea 

pro-revoluţionariştilor argumente cel puţin la fel de credibile cu ale 
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evoluţioniştilor. De-altfel, chiar criticul ţinea să sublinieze acest fapt în încheierea 

capitolului. „Se înţelege de la sine importanţa acestei teorii – care pune la baza 

transformismului naturii principiul mutaţiei brusce, adică al soluţiei de 

continuitate – pentru teoriile revoluţionare în materie de transformism social.”267 

Cu alte cuvinte, principalul argument al evoluţionismului social era, dacă nu 

contrazis, cel puţin neutralizat, atâta timp cât în urma cercetărilor biologice 

evoluţia lentă era contrabalansată de o teorie ce explica diferenţele între indivizii 

unei specii. 

Faptul că Lovinescu făcea din nou pionierat în scopul de a-şi apăra opera, 

e la fel un prilej de a-i demonstra dorinţa de argumentare profundă a tuturor 

asumpţiilor pe care autorul le-a pus în slujba demonstrării necesităţii 

sincronismului. Câţiva ani mai târziu, în pasajul din memoriile autorului, 

Lovinescu reaminteşte de recursul său la biologul olandez şi la importanţa teoriei 

acestuia în convingerile proprii. „Celorlalţi (moderniştilor-n.n.) trebuie să le 

amintesc încă o dată duelul intim, pe de o parte, dintr-o complexiune 

temperamentală şi o formaţie spirituală tradiţională, cu o inhibiţie precisă faţă de 

tot ce rupe firul evolutiv şi, pe de altă parte, o ideologie sprijinită în ordinea 

biologică pe principiul mutaţiei al lui Hugo de Vries, în ordinea socială, pe 

principiul revoluţionar al transformărilor brusce determinate de sincronismul 

vieţii contemporane, de primatul spiritualului asupra economicului şi de 

evoluţia inversă a civilizaţiilor tinere de la formă la fond, (...).”268 Astfel reamintea 

Lovinescu, la momentul publicării memoriilor sale (1928), într-un paragraf, suma 

convingerilor sale ideologice dintre care teoria lui De Vries nu lipsea. De data 

aceasta însă, oarecum curios, pionieratul său, ca în cazul lui Tarde cu legile 

imitaţiei, nu i-a adus autorului critici ca în cazul amintit. Rămân însă de subliniat, 
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originalitatea şi profunzimile pe care Lovinescu le atingea, în căutările sale de a-

şi fundamenta credinţele sociologice şi de a-şi susţine teoria sincronistă. Chiar 

necriticate, sursele lui Lovinescu rămân neobservate, la fel ca în cazul altor 

repere bibliografice ale sale sau nuanţări, aşa cum am arătat, la care criticul a 

apelat şi care au făcut din opera sa una credibilă şi, mai ales, completă. 

* 

*          * 

Privită prin prisma dezbaterii din epocă, dar, mai ales, a istoricului ei, 

teoria sincronistă revoluţionară a lui E. Lovinescu trebuie interpretată mai ales 

din punctul de vedere al momentului apariţiei ei. Venită pe o filieră ideologică 

ce-şi avea începuturile undeva spre finalul secolului al XVIII-lea, acolo unde 

raţionalismul filosofic a impus iluminismul social şi a adus în întreaga Europă 

revoluţionarismul francez, sincronismul ca teorie sociologică revine la mai bine 

de un secol de la Revoluţia franceză să-i apere câştigurile pe care toată lumea le 

vedea impuse deja. Momentul, anul 1925, e unul mai ales „postspenglerian”, 

ţinând cont de apariţia (anul 1922) a cărţii „Declinul Occidentului”. Precizarea e 

una importantă, în primul rând datorită turnurii pe care Chamberlain şi Spengler 

o dau asupra perspectivei istoriei. „Cartea lui Spengler- semnificativ intitulată 

„Declinul Occidentului” – a apărut în Germania într-un moment în care nu se 

încheiase primul război mondial, iar sentimentul de neîncredere în capacitatea 

oamenilor de a-şi decide viitorul dobândea conotaţii sceptice şi pesimiste. 

Dificultatea rezolvării practice a problemelor postbelice ale comunităţii 

europene, marcată de criza de perspectivă istorică, va adăuga pe planul 

dezbaterilor de filosofia culturii noi teme, cum ar fi cea a crizei culturii sau a 

destinului civilizaţiei umane.”269 Momentul aşadar, este unul chiar potrivnic unei 

                                                 
269 Dumitru Otovescu în studiul Ecouri ale concepţiei lui Spengler în filosofia românească interbelică, 
postfaţă la Oswald Spengler, Declinul Occidentului, Ed. Beladi, Craiova, 1996, p. 628; 



 126

asemenea concepţii. Raţionalismul îşi trăise procesul de acuzare, aşa cum vedea 

şi Zigu Ornea270, de-a lungul întregului secol al XIX-lea, în occident prin mişcarea 

romantic-tradiţionalistă germană plecată de la distincţia „cultură-civilizaţie” (pe 

care deja am tratat-o în capitolul întâi al lucrării noastre), iar în România prin 

literatura criticistă inaugurată de Junimea şi Titu Maiorescu cu a sa „teorie a 

formelor fără fond”. 

Atmosfera indusă însă, de neîncredere în capacitatea raţiunii de a impune 

forme sociale ideale şi un parcurs progresiv societăţii umane, nu era în totalitate 

nepotrivită cu realitatea socială. Cu toate formele noi impuse prin imitaţie chiar 

şi societăţilor înapoiate, problemele sociale de structură rămăseseră încă 

nerezolvate, iar în ţara noastră prima dintre ele era „problema agrară”. Anunţată 

încă înainte de sfârşitul secolului al XIX-lea de studiul ştiinţific al lui R. Rosseti 

„Pentru ce s-au răsculat ţăranii”, această problemă încă nerezolvată la începutul 

secolului XX arăta limitele iluminismului revoluţionar. Referindu-se tocmai la 

aceasta, autorul arăta: „Întreaga legislaţie a ţării fusese transformată. În locul 

codicelor lui Calimah şi a lui Caragea, intrase în vigoare Codul Napoleon, în 

urma Statutului, egalitatea faţă de lege, faţă de drepturile politice era desăvârşită 

pentru toţi. Se crease Consilii Judeţene, se înfiinţase Comuna. De această 

egalitate şi de aceste instituţiuni noue se folosi însă numai noua clasă, 

(burghezimea-n.n.), chipul în care era tratat ţăranul rămase aproape neschimbat. 

El urmă să fie împilat, maltratat şi umilit în relaţiunile cu marele cultivator, 

arendaş sau proprietar.”271 Era exact tipul de argument, şi trebuie s-o spunem – 

valabil, pe care se construiau toate criticile adresate revoluţionarismului 

paşoptist. Stau dovadă tocmai mişcările sociale ale începutului de secol XX, care 
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demonstrau că într-adevăr, revoluţia nu coborâse la fond, nu atinsese problema 

agrară. La rându-i, un alt mare ideolog al doctrinii junimiste, poate chiar înaintea 

lui T. Maiorescu, vedea problema ca rămasă nesoluţionată. „Problema, a cărei 

rezolvare în primul rând se impune generaţiei noastre, (scria Stere la 1906-1907) 

se poate rezuma în puţine cuvinte: 

Opera generaţiunii de la 1848 a rămas nedesăvârşită. 

Introducerii formelor de stat modern n-a urmat democratizarea tuturor 

instituţiunilor vieţii publice, înrădăcinarea democratismului în viaţa poporului 

însuşi, în legislaţie, în funcţionarea întregului aparat administrativ şi politic; cu 

alte cuvinte: masele populare au rămas aproape cu desăvârşire străine vieţii 

politice; nu numai că suntem încă departe de guvernarea poporului prin sine 

însuşi, dar toate „libertăţile” înscrise pe faţada edificiului nostru constituţional n-

au pătruns încă nici în realitatea vieţii, în adâncimile ei, nici măcar în conştiinţa 

poporului.”272 

Lovinescu era la rându-i conştient de întreaga problematică. Dealtfel, în 

funcţie de poziţionarea faţă de această problemă, drumurile ideologice ale 

autorilor din epocă se despărţeau din nou. Dilema dintre un stat agrar şi unul 

predominant industrial, ca rută de urmat  în cazul economiei române punea 

combatanţii de o parte şi de alta a redutei de apărat. Originea problemei era însă 

alta, unanim recunoscută. „Procesul de distrugere a regimului agrar (de tip vechi 

– neiobag-n.n.) sub influenţa capitalismului  durează de obicei mult: începând cu 

veacul al XII-lea, în Anglia s-a încheiat spre sfârşitul veacului al XVII-lea; 

pornind şi mai demult, în Franţa s-a prelungit până la Marea Revoluţie. La noi 

pare a se fi încheiat odată cu ultima reformă agrară (1920).”273 Fără să o evite, 

criticul îşi exprimă aşadar poziţia:  în cadrul general revoluţionar, la rându-i 
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agricultura trebuia reformată şi ea, iar procesul începuse cu un secol mai înainte. 

„Prin contactul cu ţările industriale apusene, în căutare de pieţe noi de desfacere 

şi de materii prime, începe descompunerea vechiului regim agrar şi formaţia 

burgheziei române.”274, scria Lovinescu, referindu-se la momentul 1829, al 

Tratatului de la Adrianopole, în urma căruia comerţul românesc intră în contact 

direct cu economiile ţărilor europene dezvoltate. „Contactul unei ţări agricole cu 

alta industrială dezlănţuie un proces a cărui curbă e sigură: prezenţa capitalului 

pune în valoare bogăţia pământului; preţurile crescând, agricultura se intensifică; 

de sub regimul patriarhal, ea trece sub regimul unei culturi de export; pământul 

nu mai răspunde unei necesităţi strict personale, ci devine o marfă; nemaiputând 

rămâne la vechea lor formă feudală, raporturile dintre proprietari şi ţărani iau şi 

ele o formă burgheză, în sensul că valoarea pământului îngăduit ţăranului nu 

mai întrece valoarea muncii primite în schimb.”275 Cu niciun alt autor Lovinescu 

nu a avut opinii mai asemănătoare în epocă decăt cu Şt. Zeletin, pentru care şi 

procesul agrar, şi finalitatea acestuia erau aceleaşi: „Economia unei asemenea ţări 

se alcătuieşte dintr-un proces de circulaţie modernă capitalistă altoit pe un 

proces de producţie agrară primitivă.”276; în consecinţă: „Procesul de dezvoltare a 

vechiului regim sub influenţa capitalismului tinde a se încheia pretutindeni la 

acelaşi sfârşit: dezlipirea vechilor clase rurale, boierime şi ţărănime, de pământul 

lor străvechi şi prefacerea acestuia în capital.”277 Acuzat la rându-i de atitudine 

pro-liberală, ideologul capitalismului românesc vedea finalitatea ca sigură. „Am 

arătat că desăvârşirea revoluţiei noastre agrare, adică înaintarea de la 

revoluţionarea modului de proprietate până la revoluţionarea modului de 
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cultură, nu se poate îndeplini decât sub influenţa unei industrii naţionale.”278 În 

acelaşi ton, Lovinescu îşi afirma hotărât viziunea privind destinul economic al 

României întregite: „Situaţia de stat exclusiv agricol este însă o situaţie inferioară 

faţă de statele industriale; independenţa economică nu se poate căpăta decât prin 

crearea industriei naţionale; aceasta nu se poate realiza decât prin 

protecţionism.”279; iar mai jos, soluţia era raportată la noua situaţie a ţării: 

„România mare ne oferă, de altfel, posibilităţile unei „Românii închise”; bogăţia 

resurselor noastre face cu putinţă introducerea regimului protecţionist şi 

industrializarea treptată a ţării cu ajutorul streinilor. Numai după ce vom fi 

trecut de această fază, se va pune problema naţionalizării capitalului din toate 

întreprinderile industriale, formula independenţii definitive a oricărui stat.”280   

Problemele, la nivelul deceniului trei al secolului al XX-lea, erau aşadar 

departe de a fi rezolvate. Dacă mai punem la socoteală şi atmosfera generală, în 

care „distrugerile şi pierderile provocate de război, dezorganizarea producţiei, 

lipsa produselor de primă necesitate au generalizat radicalizarea stării de spirit a 

populaţiei”281, la care adăugăm Unirea şi reformele din 1918-1921, obţinem un 

cadru general cuprinzător şi sugestiv al epocii. Epocă în mijlocul căreia 

Lovinescu îşi publică „Istoria civilizaţiei române moderne”, ce ar părea, am mai 

spus-o, la o primă evaluare, anacronă cu timpurile ei. Trecuseră deja mai bine de 

trei pătrimi de secol în care „revoluţiunea” îşi făcuse drum în societate, şi mai 

bine de jumătate de secol în care ea fusese obiectul criticilor dure ale 

junimismului şi celorlalţi tradiţionalişti (poporanişti, sămănătorişti, mai târziu 

naţionalişti şi extremişti). Cu toate acestea, premisa de la care pleacă lucrarea 

lovinesciană, şi pe care nu doar Lovinescu o vede, e aceea pe care şi Stere o vedea 
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încă de la sfârşitul secolului al XIX-lea, şi anume că „Opera generaţiunii de la 

1848 a rămas nedesăvârşită.”282 În atmosfera generală, aşadar, evoluţia de la 

formă la fond îşi arăta lipsurile pe care junimiştii le prevăzuseră, şi pentru 

recuperarea cărora era nevoie de un nou impuls ideologic. Distanţa dintre formă 

– instituţiunile şi legislaţia provenită din ideologia revoluţionară franceză – şi 

fond – problema agrară rămasă încă nerezolvată sau lipsa unei industrii 

naţionale – creau pentru noii ideologi ai revoluţionarismului şi continuării sale, o 

pârtie pe care aceştia (H. Sanielevici, G. Ibrăileanu, Şt. Zeletin, E. Lovinescu) nu 

au pregetat să se înscrie. În stilul critic ce-l caracteriza, H. Sanielevici constata 

acest fapt: „Această mică eroare constă în faptul că, după ce au combătut cu 

înverşunare timp de două-zeci de ani organizarea noastră socială ca o organizare 

burgheză, au ajuns să recunoască la un moment dat, sub imperioasa sugestie a 

evenimentelor, că societatea românească este în fond feudală, şi că ţinta tuturor 

sforţărilor, pentru mai mult de o generaţie, trebuie să fie introducerea în ţară a 

unei organizaţiuni adevărat burgheze.”283, scria criticul, referindu-se la acţiunea 

tradiţionaliştilor. Iar într-un alt articol, referindu-se la situaţia de fapt: „E vorba 

de o revoluţiune; de înlocuirea unei faze a evoluţiei noastre sociale, prin altă fază, 

mai înaintată; de transformarea unor clase parazitare, în clase producătoare (...) 

Ştim cu toţii, că de trei sferturi de secol trăim într-o formă de organizare socială, 

al cărei mecanism fundamental este: formarea unei burghezii româneşti, prin 

exploatarea statului, la adăpostul unui zid de protecţie în contra capitalului 

străin.”284 

Venită în anii 1924-1925, lucrarea lovinesciană nu ne mai apare ca fiind 

atât de anacronă, privind lucrurile din această perspectivă. Prin ea Lovinescu 

atingea două scopuri: primul de a legitima prin explicaţia logică şi sociologică a 
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sincronismului, întrega mişcare paşoptistă; al doilea, de a da un imbold trecerii 

de la forme la fond, măcar acum, după 75 de ani de la Revoluţia paşoptistă. 

Taxate din toate perspectivele (neştiinţifice, proliberale, plagiate, etc) afirmaţiile 

lui Lovinescu nu mai surprind atunci când le privim din perspectiva amintită. 

„Pentru epoca eroică de la 1848 până la 1866 o astfel de concepţie (critică a lui 

Kogălniceanu-n.n.) ajungea; după consolidarea tuturor libertăţilor publice prin 

revoluţia ideologică a generaţiei sale şi, mai ales, după distrugerea vechii 

oligarhii agrare, direcţia revoluţiei îndreptându-se însă spre crearea lumii noi a 

burgheziei.”285, scria criticul sincronist, sugerând amploarea procesului social pe 

care îl intuia corect şi pe care la 1925 încă îl apăra văzându-l neterminat. 

În această lumină, deodată pasaje întregi ale „Istoriei civilizaţiei române 

moderne” a lui Lovinescu nu fac decât să arunce noi semnificaţii asupra 

mesajelor sale. Mai exact, pentru critic, momentul 1848 era doar un început, un 

moment „zero” al unui proces de mult mai lungă durată. „În seria momentelor 

ce constituie popasurile progresului nostru, privim, însă, revoluţia paşoptistă ca 

pe un moment caracteristic şi determinant.(...) Însemnătatea revoluţiei stă mai 

mult în perspectiva altor posibilităţi: regăsindu-se pe sine prin contactul cu 

civilizaţia apuseană şi adaptându-se unui mediu de formaţie potrivit idealităţii 

sale, sufletul românesc a putut, astfel, intra într-un nou proces de fixare în 

condiţii cu mult mai prielnice.”286 Iar polemica în jurul unui astfel de moment, 

care să repună bazele structurii sociale şi economice, a fost redusă, chiar ideologii 

conservatorismului acceptând-o. „Dacă orice popor, oricât de mare, puternic şi 

bogat ar fi, oricât de veche ar fi cultura lui, în politica lui internă nu se poate 

sustrage cu totul înrâuririlor din afară, totuşi nu se poate tăgădui că pentru 

marile naţiuni înaintaşe ale lumii putem face abstracţie de aceste înrâuriri în ce 
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priveşte dezvoltarea vieţii lor interne idealurile urmărite de diferitele partide 

politice, precum şi doctrinele ce sunt la baza acţiunii lor pot fi considerate ca 

nişte momente de sine stătătoare ale vieţii lor sociale şi sufleteşti.”287 Astfel vedea 

ideologul poporanismului, pe care chiar Lovinescu îl aşeza înaintea tuturor, 

procesul început la 1848. Iar mai încolo dându-i dreptate lui Lovinescu: „Într-un 

cuvânt, - pentru România, stat de ţărani, desăvârşirea operei începută de 

generaţia de la 1848 impune urmaşilor sarcina de a lupta pentru realizarea unei 

adevărate, puternice şi sănătoase democraţii rurale.”288 În acelaşi registru, la 

sfârşitul secolului al XIX-lea, Radu Rosseti semnala aceeaşi necesitate, a 

continuării procesului revoluţionar prin reformarea bazei societăţii şi rezolvarea 

problemei agricole. „Pentru a putea emancipa pe ţăran, pentru a-l putea pune în 

măsură să sporească, să devină om, trebuie mai întâi de toate desfiinţat regimul 

actual al tocmelilor agricole şi înlocuit, nu prin regimul dreptului comun, care n-

ar fi altceva decât, cum a zis foarte bine d-l Carp la 1882, jaful comun, ci printr-un 

regim în care să ocrotească în chip efectiv interesele celui slab. Trebuie ca prilejul 

şi putinţa de a face camătă în relaţiunile dintre acel cu pământ mult şi acel cu 

pământ puţin sau fără pământ deloc să fie înlăturate cu desăvârşire.”289 Faptul în 

epocă era evident şi de toţi învederat. Problema agrară nu fusese rezolvată şi, 

prin prisma aceasta, erau observate toate înnoirile aduse de Revoluţia de la 1848; 

de aici se trăgea în primul rând tot concertul de critici adus fenomenului de 

înnoire şi nereuşitei sale în plan social. „Întrucât reorganizarea democratică a 

instituţiunilor publice, prin firea ei, nici nu tinde la socializarea imediată a 

mijloacelor de producţiune, e vădit că, clasele mijlocii mai culte, mai bogate, mai 

bine înarmate în lupta pentru trai, capătă inevitabil o firească preponderenţă în 

viaţa politică şi socială, iar în sânul societăţii democratice născându-se noi 
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diferenţieri sociale, accentuându-se şi noi antagonisme de interese, care despart 

pe luptătorii aliaţi până şi împotriva vechiului regim,- e tot aşa de firesc ca toate 

avantajele situaţiunii preponderente să fie utilizate de cei mai favorizaţi de 

soartă.”290 

Propriu-zis, acesta era contextul general al dezbaterii în deceniul al treilea 

al secolului al XX-lea, în care Lovinescu îşi publică opera. Chiar după reformele 

democratice prin care ţara trecuse, atmosfera criticistă la adresa orientării 

revoluţionare persista, iar opera lui Lovinescu venea într-un astfel de câmp al 

dezbaterilor. De aceea, ea trebuie reconsiderată ca o relansare a ideologiei 

paşoptiste, dacă se poate, o revenire şi fortificare a ei. „La lumina acestor 

consideraţii psihologice asupra revoluţiilor şi în cadrul restricţiilor făcute, cu tot 

caracterul ei teoretic şi imitativ, Constituţia de la 9 iunie 1848 rămâne adevăratul 

punct de plecare al unei noi orientări a poporului nostru; ea reprezintă gestul 

simbolic prin care axa vieţii noastre politice şi culturale s-a schimbat din Răsărit 

spre Apus; de ea se leagă viitoarea formaţie revoluţionară a civilizaţiei româneşti 

– de altfel, sociologic, singura cu putinţă.”291 Şi chiar împotriva unei astfel de 

viziuni se ridică, în general, corul conservatorismului, în frunte cu „ultimul 

junimist”, C.R. Motru. La rândul ei, toată poziţia criticistă trebuie evaluată prin 

prisma aceasta. O atât de puternică reafirmare a revoluţionarismului provoacă o 

suprareacţie din partea celor ce de cincizeci de ani, începând prin junimism, 

criticau această atitudine înnoitoare, sau cel puţin de continuare a înnoirii. Toţi 

cei ce credeau că dosarul a fost închis au avut surpriza unei noi poziţii contrare 

celei induse de ei. „O boală socială (atitudinea revoluţionară-n.n.) are o evoluţie 

identică cu aceea pe care o are o boală organică.”292, scria C.R. Motru conducând 

corul tradiţionaliştilor. „O perioadă de infiltare a fost aceea  în care toate 
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influenţele străine, pretinse civilizatoare, au pătruns în corpul nostru social; o 

perioadă de culminare, când s-au copiat pe întrecute legile şi instituţiunile de 

aiurea; o perioadă de descreştere, aceea în care ne aflăm.”293, susţinea filosoful, 

acordând o cu totul altă menire tinerei generaţii, faţă de sciitorii pro-

revoluţionari. „Generaţiunea tânără are misiunea să grăbească însănătoşirea 

societăţii române.”294, referindu-se desigur la necesitatea „însănătoşirii” societăţii 

româneşti prin reîntoarcerea la cultura sa străveche, adică prin reţeta 

tradiţionalismului. 

Tocmai de aici şi pleacă polemica Lovinescu-Motru, la care noi ne-am mai 

referit deja. „Ca şi la alte popoare înapoiate (şi am studiat cazul Rusiei şi al 

Japoniei), civilizaţia noastră nu se putea deci forma decât revoluţionar, adică 

brusc, prin importaţie integrală şi fără refacerea treptelor de evoluţie ale 

civilizaţiei popoarelor dezvoltate pe cale de creştere organică.”295, oferea 

Lovinescu replica celui pe care îl numea tot el „ultimul junimist”, cu referire 

directă la inexistenţa „corpusului” cultural român pe care să poată fi clădită 

întreaga civilizaţie română. 

În epocă însă, (după 1900), Lovinescu era poate ultimul ideolog care 

rechema atitudinea revoluţionară, dar nu era singurul. Imediat după începutul 

noului secol, al XX-lea, Ibrăileanu o făcuse, referindu-se tocmai la „spiritul critic” 

ce domina deja, de mai bine de douăzeci şi cinci de ani, în cultura românească. 

Prin referiri directe la necesitatea introducerii formelor apusene, criticul se 

poziţiona clar pe o treaptă alături de Lovinescu. „De nevoie, căci civilizaţia 

apuseană, şi mai ales sub forma franceză, se traducea în ordinea politico-socială 

prin două idei ori sentimente, fecunde şi absolut necesare ţărilor române, ruinate 
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şi îngenunchiate, prin democratism şi naţionalism.”296 La rându-i, Sanielevici, 

prin articolele publicate după anul 1905, şi culese apoi în volume, făcuse aceeaşi 

muncă de restabilire a necesităţii revoluţionarismului. „Formele sociale moderne 

sânt într’un contrast strigător cu fondul feudal al societăţii noastre.”297, scria 

biologul Sanielevici, pentru ca mai apoi tot el să vadă şi cauza: „Formele 

moderne ne-au adus toate relele primei faze a societăţii burgheze; compensaţiile 

însă nu le avem, pentru că nu avem temelia societăţii burgheze, adică 

perfecţionarea mijloacelor de producţie, creşterea bogăţiei naţionale.”298 Tocmai 

această lipsă, a societăţii burgheze, pe care apoi să se construiască o industrie 

naţională puternică erau şi argumentele celui ce i-a oferit cel mai mult sprijin 

teoriei lovinesciene şi sincronismului. Şt. Zeletin, chiar dacă de pe o poziţie 

economicistă, pleda în articolele publicate după 1920 şi strânse apoi în lucrarea sa 

„Burghezia română”, pentru necesitatea continuării revoluţiei paşoptiste până la 

nivelul relaţiilor economice de producţie. „Procesul revoluţiei burgheze durează 

într-o societate agrară din momentul când aceasta intră sub influenţa procesului 

de circulaţie a mărfurilor până în momentul când acest factor economic nou 

izbuteşte a distruge vechea producţie agrară cu toate aşezămintele plantate pe ea 

şi a-şi încheia o operă revoluţionară.”299, scria ideologul burgheziei , cu trimitere 

directă la faptul că procesul revoluţionar e unul de durată şi că, în România, el 

încă nu se încheiase, iar în Anglia şi Franţa el durase mai multe secole. Venită, 

aşadar, ca un sprijin pentru întreaga propagandă prorevoluţionară a lui 

Lovinescu, opera lui Zeletin nu rămâne totuşi fără răspuns în paginile tezei 

dedicate sincronismului. Diferenţele plecau, am mai arătat-o, de la viziunile 

diferite asupra importanţei ideologicului sau economicului în mersul general al 
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unei civilizaţii. „Dacă revoluţiile s-ar altoi numai pe conflicte de circulaţie a 

bunurilor, am fi avut atunci o revoluţie paşoptistă şi în Moldova, ale cărei 

condiţii economice nu erau altele decât cele ale Munteniei.”300, replica Lovinescu 

opiniei lui Zeletin. „De altfel, ideologia burgheză nu mai „vine odată cu 

mărfurile streine”. Ideile nu mai sosesc în brazda corăbiilor şi civilizaţiile nu 

înfloresc numai pe liniile companiilor de navigaţie.”301, scria criticul cu aluzie 

directă la toate ideologiile materialiste ce se impuseseră în epocă, din care făcea 

parte şi socialismul.  

Refuzând elementul economic în întreaga construcţie revoluţionară, 

Lovinescu îşi afirma de fapt teoria, aceea a sincronismului ideologic datorat 

penetraţiei ideilor pe căile moderne ale civilizaţiei: „Ideologia paşoptistă nu este 

aşadar, expresia unui capitalism naţional, despre care nu putem afirma nimic: 

non entis nulla sunt praedicata. Elementele burgheziei noastre n-au putu ajunge 

în două decenii o forţă revoluţionară.”302 , scria Lovinescu clar în contra 

materialismului istoric. „Neaflându-ne, deci, în faţa manifestării unei realităţi 

economice, trebuie să recunoaştem prezenţa unui fenomen de sincronism, prin a 

cărui acţiune ideologia Revoluţiei franceze s-a răspândit simultan la popoare de 

formaţie şi de aspiraţii diferite; (...).”303 

Întreaga argumentare însă, pro-revoluţionară şi în favoarea 

sincronismului sociologic, se făcea prin prisma criticii concepţiilor tradiţionaliste. 

Dacă la jumătatea secolului al XIX-lea critica era adusă tradiţiei culturale 

româneşti, incapabilă să ofere modele independente de evoluţie socială, în 

secolul al XX-lea aceeaşi critică viza curentele tradiţionaliste (junimism, 

poporanism, sămănătorism) care de această dată idealizau tocmai acea tradiţie. 
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„Cu aceste elemente „constituţionale” ale trecutului nostru nu înţelegem cum s-

ar fi putut da o bază tradiţională vieţii noastre politice de azi. Regimul 

constituţional pleacă de la principiul suveranităţii poporului şi, deci, de la 

subordonarea puterii executive unui pact fundamental ieşit din voinţa naţiunii 

exprimată pe calea sistemului reprezentativ. Nici o urmă din aceste principii 

moderne în trecutul nostru. Principiul de guvernământ al poporului român a fost 

absolutist.”304, vedea Lovinescu în istoria românilor lipsa oricărei  urme de 

societate democratică, cu referire directă la despotismul domnitorilor din orice 

perioadă. „Aşteptăm deci de la toţi cunoscătorii trecutului nostru să ne dea un 

adevărat corpus al vechii culturi româneşti, îmbrăţişate sub toate formele.(...). Şi 

nu este vorba numai de caracter şi de formaţie etică, ci şi de forme de stat, de 

instituţii, de ştiinţă, de arte. Păşind în toate domeniile de activitate, 

tradiţionalismul ştiinţific trebuie să întocmească inventarul creaţiunilor proprii 

ale poporului nostru, pentru a constata cu preciziune ce a ignorat sau dispreţuit 

pe nedrept prezentul. Numai după un astfel de inventar s-ar putea şti dacă 

organizarea societăţii actuale ar fi putut fi înălţată pe temeliile trecutului şi de ar 

fi fost posibilă o civilizaţie română ieşită dintr-un simplu proces de evoluţie.”305 

 Reiese din aceste pasaje cu exactitate modul în care Lovinescu se raporta 

la trecutul cultural al poporului român. De aici, dealtfel, i se trag în epocă şi 

criticile furibunde ale tradiţionaliştilor români (începând cu Rădulescu-Motru, 

Nichifor Crainic, toţi redactorii revistei  „Gândirea” până la Nicolae Iorga, cu a 

cărui relaţie criticul ar putea constitui un studiu de caz aparte). Pentru Lovinescu 

însă, care şi-a asumat toate aceste riscuri, teza era demonstrată. Criticile 

suportate erau simple confirmări ale teoriei la care el ţinea atât de mult: 

sincronismul sociologic necesar! „Civilizaţia română, având aşadar o structură cu 
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necesitate revoluţionară, aplicaţiile tradiţionalismului se limitează numai la date 

generale ale sufletului românesc şi nu la instituţiile trecutului; sincronismul vieţii 

contemporane ne-a impus formele vieţii sociale şi culturale cu o identitate 

nivelatoare.”306, conchidea criticul la finalul capitolului dedicat „forţelor 

revoluţionare”. Şi tot în cadrul aceluiaşi capitol, Lovinescu atingea şi problema 

ortodoxiei care, între alte cauze, a păstrat poporul român într-o relaţie mai 

apropiată cu Răsăritul decât cu Apusul. „Într-o epocă în care religia constituia 

singurul mediu de dezvoltare a civilizaţiei, acţiunea culturală a ortodoxismului 

nu poate fi deci privită ca îndestulătoare.”307 Cu o astfel de remarcă, rezultată din 

însăşi perspectiva în care Lovinescu privea întregul corp al tradiţiei culturale 

româneşti, şi implicit ortodoxia, criticul avea să-şi atragă şi divizia de apărători ai 

naţionalismului extrem, adică dreapta extremă românească. Prin mişcările 

politice de dinaintea celui de-al doilea război mondial, această fascie ideologică 

nu l-a ratat în aceste condiţii nici pe Lovinescu, iar în revistele gen „Hiena”, 

„Facla”, sau ultima perioadă a revistei „Gândirea”, opera criticului a fost 

evaluată aspru prin articole ca „A doua neatârnare”308, „Manifestul crinului 

alb”309 sau „Tradiţionalism”310. În acest fel, corul criticilor se întregea, incluzând 

de la ideologi tradiţionalişti moderaţi până la cei din extrema dreaptă, de la 

sociologi sau filosofi ce se vedeau plagiaţi până la pseudo-oameni de litere ce 

emiteau opinii de diletanţi în legătură cu sincronismul lovinescian, în acest fel, şi 

mai ales în acesta, se explică reacţia aproape furibundă cu care opera sociologică 

a lui Lovinescu a fost întâmpinată în epocă. 
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Pornind de la constatarea revoluţionarismului aşa cum fusese el iniţiat la 

1848, şi criticând atitudinea aproape exclusiv ostilă cu care acesta se confruntase 

în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, Lovinescu constată, şi o face de mai 

multe ori în lucrarea sa, că atitudinea revoluţionară n-a fost însoţită deloc de-a 

lungul întregii acestei perioade de o literatură care să-l susţină ideologic. „Prin 

acţiunea creatoare a ideologiei apusene şi prin influenţa capitalismului, 

societatea noastră şi-a schimbat, revoluţionar structura; pe largi temelii agrare s-a 

ridicat o civilizaţie burgheză. Pornind din stratele adânci ale sufletului, literatura 

n-a putut însă ţine pasul revoluţiei formelor sociale. Voluntar sau inconştient, 

prin creaţie obiectivă sau prin mijloace tendenţioase, ea a luat aşadar o atitudine 

critică faţă de revoluţia socială şi a propagat neîncrederea în noul regim.”311, 

anunţa Lovinescu constatând acest fenomen. Văzut ca un fenomen cultural 

normal, nu şi pozitiv, de către Şt. Zeletin, pentru ideologul capitalismului 

românesc fenomenul are tot caracter preponderent economic. „Cultura noastră 

reacţionară, sau „critică” e tocmai răzvrătirea elementelor medievale ale 

sufletului nostru împotriva orânduirii burgheze, impusă de invazia 

capitalismului străin în viaţa noastră patriarhală.”312 Atmosfera astfel indusă, de 

critică iniţiată de junimism, a ocupat aproape exclusiv, întreaga scenă literară: 

„pe această atmosferă s-au putut altoi şi alte curente reacţionare, asigurându-şi o 

izbândă lesnicioasă. Pilda tipică o dă poporanismul: exotic prin origine şi carater, 

obscur în năzuinţele sale sociale, noul curent a putut fi sădit pe terenul 

atmosferei noastre sufleteşti rurale, devenind astfel o plantă parazitară ce-şi 

datoreşte aparenţa de viaţă sevei trase din mişcarea naţionalistă.”313, scria Zeletin 

în termeni deloc elogianţi la adresa întregii mişcări literar-criticiste. Spiritul 

credinţei lui Zeletin răzbate şi din opera lovinesciană, de-a lungul întregii ei 
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desfăşurări. „În domeniul ideologiei culturale ne-am fi putut aştepta şi la 

curente, dacă nu revoluţionare, cel puţin înţelegătoare faţă de procesul formaţiei 

civilizaţiei române. (...) Printre atâtea curente reacţionare, istoricului cultural nu-i 

rămâne decât să înregistreze inexistenţa unui curent cultural de caracter 

revoluţionar. Fenomenele sociale s-au desfăşurat astfel singure, fără lumina unei 

ideologii proprii.”314, constata Lovinescu ruptura dintre social şi cultural care 

avea să ducă dealtfel la marile dezamăgiri ale perioadei. Nesusţinerea ideologică 

observabilă ia însă la G. Ibrăileanu caractere mult mai pesimiste: „Şi cum pe loc 

nu se putea sta, şi nu se poate sta niciodată, şi cum critica devine expectativă şi 

curat negativă, introducerea culturii apusene e lipsită de ajutorul atât de necesar 

al spiritului critic.”315, scria criticul văzând despărţirea dintre politic şi ideologic. 

De aici concluzia decurge logic într-o notă pesimistă: „Şi suntem siguri că dacă 

spiritul novator ar fi mers alăturea de spiritul critic, ca în vremea, ca în persoana 

lui Kogălniceanu – spiritul novator (revoluţionarismul-n.n.) îmbărbătând spiritul 

critic, (conservatorismul-n.n.), timid, prin firea sa, spiritul critic moderând 

spiritul novator, temerar, prin firea sa,- suntem siguri că ţara noastră avea astăzi 

un alt aspect.”316 De aici revolta lui Lovinescu în faţa acestei nedreptăţi înfăptuite 

pe plan cultural. „În faţa realizării aspiraţiilor seculare ale Unirii şi apoi ale 

războiului de independenţă, în epoca expansiunii integrale a românismului, s-a 

dezvoltat astfel o ideologie de exaltare a plăieşilor şi a pârcălabilor, şi a unei 

ipotetice înfloriri voievodale, în dauna realităţilor incontestabile ale prezentului, 

de la satira lui Eminescu până la teoriile sociale ale lui C. Rădulescu-Motru, care, 

după înfăptuirea României Mari, desigur una din cele mai minunate resurecţiuni 

ale istoriei moderne, priveşte încă generaţia de la 1848 ca punctul de plecare al 
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dezvoltării naţionale, şi „politicianismul”, adevăratul creator al României 

moderne ca pe agentul principal al acestei „dizolvări.”317 

Evaluată din această perspectivă, opera lovinesciană poate fi într-adevăr, 

aşa cum deja am arătat, o pledoarie în favoarea apariţiei unei literaturi 

moderniste. E însă, în opinia noastră, nu o operă „doar” în acest scop, ci o operă 

ce are „şi” un astfel de scop. Nu considerăm deloc potrivită reducerea întregii 

scheme sociologice sincroniste la un scop „doar” literar. Prin semnalarea acestei 

lacune între ideologia socială revoluţionară şi o literatură corespondentă ei, 

Lovinescu urmăreşte, pe lângă critica tradiţionalismului apărat prin literatură, să 

creeze, măcar acum, în deceniul al treilea al secolului al XX-lea, o mişcare 

ideologică revoluţionară care să susţină ultimii paşi pe care o astfel de orientare 

trebuia să îi mai realizeze: aducerea fondului la nivelul formelor prin 

democratizarea profundă de până la cele mai de jos pături sociale.  

* 

*          * 

Pornită din perspectiva propusă, a reanimării tendinţei revoluţionare în 

sensul modernizării României, caracteristica pro-revoluţionară a operei 

lovinesciene nu mai apare aşadar anacronă cu timpurile sale. Această afirmaţie 

se poate constitui în prima premisă a subcapitolului nostru dedicat 

revoluţionarismului sistemului sociologic lovinescian. 

 Venită, aşadar, la trei sferturi de secol după revoluţia paşoptistă, teoria 

lovinesciană nu reprezintă nicidecum o susţinere tardivă a sociologiei ei ci, aşa 

cum am arătat, o constatare a necesităţii continuării acesteia până în 

profunzimile societăţii româneşti interbelice. Mai ales după marile realizări de la 

începutul celui de-al doilea deceniu, (Marea Unire, reformele agrară şi politică), 
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terenul pentru implementarea, în fondul şi substraturile societăţii româneşti, a 

preceptelor revoluţionare era mai propice ca oricând. După cincizeci de ani de 

criticism cultural acut a tuturor înnoirilor sociale, în care evoluţia spre 

modernizarea societăţii înregistrase paşi şovăitori şi minimali, nevoia de 

continuare a demersului revoluţionar se simţea cu atât mai puternic. „Ţara 

noastră a ajuns la o cotitură a istoriei sale, la un Wendenpunkt. Nu mai încape 

îndoială pentru nimeni, că ne pregătim să intrăm într-o nouă fază a vieţii noastre 

sociale. Aşa fiind, e mai mult ca oricând momentul a ne da socoteală de faza, care 

e pe cale să sfârşească şi pe care o putem mărgini cam la a doua jumătate a 

secolului al nouă-spre-zecelea.”318, scria Sanielevici într-unul din articolele sale 

din aceeaşi perioadă, cu gândul la neîmplinirea dezvoltării revoluţionare a 

societăţii româneşti şi, mai ales, la neapariţia unei societăţi burgheze care să 

susţină modernizarea României din punct de vedere economic. Pe această linie se 

înscria şi E. Lovinescu, prin teoria sociologică a sincronismului, care avea o 

singură opţiune: continuarea procesului de modernizare a ţării, început la 1848, 

şi rămas într-o fază superficială, tocmai datorită lipsei de voinţă a celor ce îl 

criticau şi care, ca dovadă, apărau chiar structurile arhaic-tradiţionale ale 

societăţii, fără înnoirea cărora modernizarea nici nu avea cum să-şi arate roadele. 

O a doua concluzie, de ordin şi mai teoretic, decurge logic din perspectiva 

propusă. Critica lui C. Rădulescu-Motru, conform căreia „Un istoric mai puţin 

hegelian ar fi început cu forţa reacţionară, care se potriveşte mai bine sufletelor 

pasive şi imitative, şi apoi ar fi venit la forţa revoluţionară.”319, citată chiar de 

Lovinescu în paginile lucrării sale, nu se susţine din niciun punct de vedere. În 

primul rând, din punctul de vedere a tezei hegeliene revoluţionarismul 

reprezintă teza, pentru că el este fenomenul de fond al perioadei, abia apoi vine 
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reacţionarismul ca antiteză, adică, mai exact, ca anti-revoluţionarism. Mai apoi, 

din punct de vedere istoric, revoluţionarismul reprezintă evident teza, atâta timp 

cât, după 1848, ideologia revoluţionară era mişcarea de fond imprimată 

întregului mers al societăţii româneşti. La rându-i, conservatorismul reprezenta, 

în mod evident, mişcarea de negare a primeia, motiv pentru care şi primise 

numele de „reacţionară”. Sistemul sociologic lovinescian respectă astfel, nu doar 

logica tezei hegeliene dar şi logica istorică, presupunerea filosofului Rădulescu-

Motru apărând ca neconformă cu oricare din acestea prin însăşi propunerea de 

punere la baza devenirii istorice a unui fenomen reacţionar la tendinţa istorică a 

perioadei. 

În final, ca o a treia concluzie, vine să stea observaţia, pe care o susţinem 

încă o dată, că, însăşi prin interpretarea propusă de noi, teoria sincronismului 

lovinescian nu are nicidecum scopul „să ofere numai fundament sociologic 

acţiunii sale militante pentru afirmarea definitivă a spiritului modern în 

literatură.”320; cu alte cuvinte, cu un alt argument, afirmăm că scopul „Istoriei 

civilizaţiei române moderne” nu e acela de a susţine un curent literar. Prin 

rechemarea spiritului revoluţionar la viaţă, lucrarea lovinesciană apelează într-

adevăr la necesitatea reînvierii unei ideologii revoluţionare care, aşa cum am 

arătat, lipsea din literatura română, lipsă pe care autorul, ca şi alţi ideologi, o 

constataseră. Iar dacă această ideologie ar mai putea fi numită „modernă” 

înseamnă că Zigu Ornea greşeşte, deoarece nu acesta era scopul ultim al lucrării 

lui Lovinescu; sincronismul sociologic avea ca scop reaprinderea flăcării 

revoluţionare, în lumina Revoluţiei de la 1789 şi a principiilor sale pentru a 

conduce aceste câştiguri spre cele mai profunde pături ale societăţii. Apelul la 

necesitatea unei ideologii moderne în literatură era doar mijlocul prin care 
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obiectivele de la 1848 să fie readuse la lumina zilei iar democratizarea, 

industrializarea şi modernizarea societăţii româneşti să poată fi îndeplinite. 

Reducerea operei lovinesciene la un astfel de scop ne apare astfel ca o nedreptate 

văzută atât prin prisma amplorii ei ştiinţifice, cât şi a obiectivelor sale sociale. 

Mai corectă ne apare, de aceea, viziunea lui Alexandru George: „Dar „Istoria 

civilizaţiei române moderne”... aceasta nu e o lucrare partizană, emanaţie a 

Partidului Liberal: autorul era junimist, deci un liberal moderat, un om de 

formaţie clasicistă, cu o mentalitate mai curând conservatoare dar un spirit lucid, 

care înţelesese marea răsturnare istorică şi o presimţise cu ani înainte, 

desprinzându-se politiceşte de mentorii săi literari numai că, prezentând cu 

luciditate istoria ultimului secol, care fusese aceea a  modernizării României, el se 

definea şi pe sine şi îşi consemna unele modificări de orientare politică. Cartea sa 

este un bilanţ.”321 Chiar şi aşa privită, ca bilanţ personal dar şi al epocii în care 

trăise, lucrarea lovinesciană e mai aproape de adevărul ştiinţific pe care îl 

reprezintă. O readucere în dezbatere a revoluţionarismului, şi prin aceasta a 

necesităţii continuării procesului de modernizare a ţării e adevărata perspectivă 

din care trebuie privit întregul demers sociologic al lui E. Lovinescu. 
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II.2. Modernismul – ruta culturală 

 

 

Ca rută a civilizaţiei române moderne, modernismul lovinescian a atras 

nenumărate dezbateri în epocă, mai ales în privinţa nuanţelor pe care acesta le 

implica. Pornind de la simpla raportare la formele trecutului, deci a tradiţiei, 

trecând prin prisma prin care Lovinescu vedea problema „formelor fără fond” şi 

ajungând la formele pe care tot el le sugera pentru dezvoltarea ţării, toate sunt 

aspecte implicite ale viziunii sociologice lovinesciene pe care criticul le-a apărat 

şi propagat prin toate mijloacele avute la dispoziţie. 

Afirmând o evidentă poziţionare anti-tradiţionalistă, Lovinescu îşi 

lansează teoria sincronismului, şi odată cu ea ruta culturală modernistă într-un 

moment ce cunoştea deja câţiva zeci de ani de modernizare a ţării, aşa cum am 

arătat în „preambulul” acestui capitol. „Dar acum, când Lovinescu socotea că s-

au creat condiţiile necesare unui adevărat triumf al spiritului modern în 

literatură şi artă, are surpriza de a afla potrivnici tenaci şi puternic fortificaţi.”322 

Beneficiind în primul rând de o presă majoritar conservatoare, implicaţiile 

modernismului lovinescian au fost pe rând evaluate şi criticate aspru, atâta timp 

cât ruta propusă de el, a modernismului aducea în primul rând o raportare 

radicală la formele culturale ale tradiţiei româneşti. 

Prin însăşi asumarea termenului „modernism”, căci criticile încep chiar de 

aici, şi nu întâmplător, deoarece simpla diferenţiere între modernismul 

lovinescian şi modernitatea adusă de paşoptişti implica poziţionări de esenţă, 

criticul îşi atrage adversari ce surprinseseră la rândul lor tocmai aceste 

poziţionări. Însăşi terminologia modernism – modernitate a lăsat chiar 
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istoriografiei lovinesciene o temă oarecum falsă, atâta timp cât, la scurtă vreme 

după publicarea celor trei volume din „Istoria civilizaţiei române moderne”, 

chiar el face precizări ce pun sub umbrela conceptuală a modernismului întreaga 

sa operă. „Aplicată în domeniul artei, ideologia sincronismului şi a imitaţiei nu 

putea duce decât la modernism – (...). O astfel de poziţie faţă de modernism a 

trezit suspiciunea nu numai a tradiţioniştilor, cum era şi legitim, ci şi cea a 

moderniştilor: unii privindu-mă ca un oaspete tardiv venit să le ia beneficiul 

luptelor lor literare, iar alţii negăsindu-mă destul de aderent cu toate inovaţiile 

sosite de la Paris.”323 Dezbaterea legată de acest aspect a fost şi este aşadar, 

actuală, mai ales că, prin însăşi atributul de „modernism” aplicat teoriei 

lovinesciene, ea capătă personalitate în epocă, se distinge de restul şi iscă 

reinterpretări chiar în istoriografia dedicată ei. 

 Folosirea cu acurateţe a termenilor, mai ales atunci când vorbim de lucrări 

cu pretenţii ştiinţifice, reprezintă un aspect esenţial ce oferă caracter de 

ştiinţificitate oricărei încercări artistice, literare sau culturale. Cu atât mai mult, 

când vorbim de E. Lovinescu şi lucrarea sa „Istoria civilizaţiei române moderne”, 

semantica termenilor este una extrem de importantă, luând în considerare două 

aspecte: soliditatea cunoştinţelor literare ale autorului (a absolvit doctoratul în 

litere, în Franţa), precum şi erudiţia literară a lui E. Lovinescu, care i-a conferit 

titlul (chiar dacă neconfirmat instituţional), de critic literar. Este suficient, pentru 

a demonstra spiritul erudit al „olimpianului” Lovinescu, să cităm din E. Simion: 

„Absolventul secţiei de filologie clasică optează pentru critică, în formula cea mai 

îndepărtată de preocupările spiritului universitar: devine foiletonist, cronicar 

literar în stil impresionist. Surpriza nu se opreşte aici. Traducătorul lui Tacit şi 
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Horaţiu creează un concept (modernismul) care, în ce priveşte literatura clasică, 

este destul de rezervat.”324 

 Destule date referitoare la formaţia criticului E. Lovinescu, aşadar, pentru 

a putea crede că în opera sa, din perechea de termeni ”modernism – 

modernitate” să fi putut rezulta ezitări, neconcordanţe sau, mai mult, utilizări 

neconforme. Cu toate acestea, apelul la alt critic literar român, Zigu Ornea, ne 

oferă o perspectivă cel puţin interesantă: „În accepţia noastră, modernitatea nu se 

confruntă cu modernismul, termen impropriu impus şi încetăţenit de Lovinescu. 

Nu modernismul exclusivist, care ignora tradiţia, ci modernitatea e alteritatea la 

tradiţionalism, pentru că propunea o cale posibilă şi necesară a evoluţiei. 

Dealtfel, chiar critica literară a lui Lovinescu, ca şi sociologia sa culturală, 

analizate atent, relevă că, în ciuda conceptului cu care a operat, s-a referit nu la 

modernism, ci la modernitate.”325 Am putea constata, astfel, odată cu criticul şi 

istoriograful Zigu Ornea, o folosire neîndeajuns concordantă a celor doi termeni. 

 O posibilă soluţie semantică stă, de fapt, tot în explicaţiile istoriografului 

literar Zigu Ornea. Plecând de la ideea că modernismul e un curent cultural care 

neagă tradiţia şi susţine principiile de creaţie noi, subliniind, deci, caracterul 

negativ al modernismului pe care şi Matei Călinescu îl surprinde atunci când 

precizează că „Pe lângă opoziţia generică modernism-tradiţionalism, 

modernismul a ajuns să desemneze tendinţele noi, inovatoare, antitradiţionale 

din arte”326, este evident că observaţia critică a lui Zigu Ornea ar putea fi 

sustenabilă, atâta timp cât un astfel de curent „este destul de rezervat” şi chiar 

respinge literatura clasică. Vorbim doar, de „olimpianul” Lovinescu, a cărui 

erudiţie literară am precizat-o încă de la începutul articolului nostru. Dacă a fi 

                                                 
324 Eugen Simion, op.cit., p. 645; 
325 Zigu Ornea, Tradiţionalism..., p. 26; 
326 Matei Călinescu,  Cinci feţe ale modernităţii, ediţia a II-a, Ed. Polirom, Iaşi, 2005, p. 343; 
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modernist înseamnă a respinge istoria literară de până la tine, atunci Zigu Ornea 

ar putea avea perfectă dreptate, iar Lovinescu să fi susţinut modernitatea... 

 În acest moment, două ar fi soluţiile problemei dezbătute: ori E. Lovinescu 

s-a referit la modernism ca la modernitate, ceea ce ar însemna o greşeală de 

semantică, ori modernismul e termenul potrivit, iar modernitatea, în accepţiunea 

lui Zigu Ornea are altă semnificaţie. 

 Pornim, mai departe, în încercarea noastră de limpezire semantică, în 

căutarea semnificaţiei conceptului de „modernitate”, iar pentru aceasta facem 

apel la lucrarea lui Mircea Cărtărescu, „Postmodernismul românesc”. În debutul 

lucrării, prima parte se intitulează „Postmodernism şi postmodernitate” şi începe 

cu o precizare esenţială demersului nostru: „Aşa cum studierea conceptului de 

modernism, definind o atitudine şi o practică artistică apărute la sfârşitul 

secolului trecut, nu se poate dispensa de discutarea backround-ului filozofic, 

istoric, sociocultural etc. al modernităţii, noţiune mult mai vastă, dar aflată într-o 

relaţie strânsă cu fenomenele artistice şi literare respective, ...”327 Intrăm astfel, pe 

terenul diferenţierii semnificaţiilor celor doi termeni, iar pentru a le oglindi 

apelăm la definiţiile pe care Adrian Marino le oferă în lucrarea dedicată 

conceptelor amintite. Pentru autor, „În sensul cel mai larg posibil, noţiunea de 

modernism se aplică tuturor curentelor şi tendinţelor inovatoare din istorie 

(religioase, filosofice, artistice, etc), ansamblului mişcărilor de idei şi de creaţie, 

care aparţin sau convin epocii recente, altfel spus, „moderne”, în condiţii istorice 

date.”328; pe când, pentru a arăta înţelesul modernităţii, afirmă: „înaintând spre 

actualitatea cea mai imediată, modernitatea tinde să se confunde cu „spiritul 

zilei”329, iar mai la vale precizează: „definiţia strict estetică merge spre calitativ şi 

                                                 
327 Mircea Cărtărescu, Postmoderismul românesc, Ed. Humanitas, Bucureşti, 1999, p. 7; 
328 Adrian Marino, Modern, modernism, modernitate, Editura pentru Literatură Universală, Bucureşti, 
1969, p. 101; 
329 Ibidem, p. 116; 
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esenţial. Motiv determinant ca modernitatea să exprime esenţa (poetic-literară) a 

actualităţii, elementul universal al accidentelor modei, coeficientul etern al 

particularităţilor moderne.”330 Reies, astfel, cu evidenţă, diferenţierile: 

modernismul e un curent literar, ce presupune viziune şi program, pe când 

modernitatea e o calitate a modernului, un adjectiv ce confirmă actualitatea unor 

opere sau preocupări.  Tot în acest punct vom constata că şi Zigu Ornea respectă 

diseminările semantice dintre modernism şi modernitate. “Conceptul de 

modernitate e o altă expresie pentru înnoire sau pentru evoluţie echilibrată”331, 

afirmă criticul, punându-l în contraponderea celui de modernism, care ar fi 

“exclusivist, care ignoră tradiţia”. Iar pentru Zigu Ornea, modernitatea e calea de 

urmat, ruta comportamentală profitabilă şi, deci, potrivită, în dauna tendinţei 

moderniste, nu atât de înnoire, ci, mai mult, de excludere a tradiţiei! 

 Şi atunci, de ce totuşi imputarea: “modernismul, termen impropriu impus 

şi încetăţenit de Lovinescu”? Răspunsul stă, de fapt, atât în întreaga operă 

lovinesciană (care a susţinut modernismul şi nu modernitatea, atâta timp cât 

primul era curentul cultural şi, deci, literar), cât mai ales în opera sociologică a 

lui Lovinescu, „Istoria civilizaţiei române moderne”. 

Revenind la semnificaţiile conceptelor, facem ultimele precizări: 

modernismul, atât din punctul de vedere al filologilor, cât şi al autorilor citaţi, e 

acel curent cultural ce aduce viziuni noi, mai ales în cultură, dar şi, e adevărat, o 

respingere a tradiţiei. În acelaşi timp, modernitatea, ca „altă expresie pentru 

înnoire sau pentru evoluţie echilibrată” (Z. Ornea), e, mai repede, un mănunchi 

de comportamente, un „backround” socio-cultural al modernismului, o atitudine 

de deschidere către ceea ce e contemporan, fără însă a avea caracteristica de a fi 

„în ce priveşte literatura clasică, destul de rezervat” (E. Simion). Rămâne atunci 
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întrebarea: modernism sau modernitate, în privinţa lui Lovinescu? Întoarcerea cu 

spatele spre trecut, negarea tradiţiilor şi trimiterea acestora în muzeul istoriei, în 

sens modernist, sau atitudine echilibrată faţă de clasici şi simplă deschidere spre 

evoluţie echilibrată , în sensul modernităţii? 

 Tranşarea dilemei modernism sau modernitate se face, am mai spus-o, 

prin recursul la lucrarea lui E. Lovinescu, „Istoria civilizaţiei române moderne”, 

iar în acest caz două premise sunt edificatoare. În primul rând trebuie menţionat 

caracterul revoluţionar al evoluţiei civilizaţiei române din secolul al XIX-lea, 

caracter pe care Lovinescu îl evidenţiază de-a lungul întregii sale lucrări. 

„Reprezentând un contact integral cu Apusul, sub îndoitul aspect al culturii şi 

economiei, abia veacul XIX înseamnă descătuşarea deplină a poporului român 

din robia influenţelor răsăritene;...; el a determinat o revoluţie privită de unii 

istorici tradiţionalişti ca o soluţie de continuitate, dar pe care noi o considerăm, 

dimpotrivă, ca realizarea definitivă a tuturor influenţelor parţiale ale celor patru 

veacuri de istorie naţională. Nu numai intensă, ci şi complexă, ea reprezintă o 

revoluţie culturală, naţională şi socială”332, afirmă criticul, iar mai jos, în sprijinul 

aceleaşi idei, „Ca şi la alte popoare civilizate (şi am studiat cazul Rusiei şi al 

Japoniei), civilizaţia noastră nu se putea forma decât revoluţionar, adică brusc, 

prin importaţie integrală şi fără refacerea treptelor de evoluţie ale civilizaţiei 

popoarelor dezvoltate pe cale de creştere economică.”333 Mai trebuie doar să 

precizăm semnificaţia termenului de revoluţie, anume „schimbare socială care 

modifică aspecte de bază ale unei societăţi sau ale unui sistem social”334, pentru a 

vedea orientarea totală a lui Lovinescu tocmai împotriva tradiţiilor, în acest caz, a 

sistemului social român de până în secolul al XIX-lea. 
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 Al doilea aspect esenţial al dialecticii lovinesciene, pe lângă 

revoluţionarismul prefacerilor române ale secolului al XIX-lea, este tocmai critica 

profundă a sistemului social, politic şi economic al acelei perioade. În acest sens, 

criticul întreabă: „Civilizaţia engleză are însă o structură tradiţionalistă, pe care 

civilizaţia română n-o poate avea. Unde-i, în adevăr, momentul din istoria sa, ce-

ar putea fi privit ca principiu configurator?”335, iar, mai departe, cu un aer ironic: 

„Aşteptăm deci de la toţi cunoscătorii trecutului nostru, să ne dea un adevărat 

corpus al vechii culturi româneşti, îmbrăţişate sub toate formele. „... Numai după 

un astfel de inventar s-ar putea şti dacă organizarea societăţii actuale ar fi putut 

fi înălţată pe temeliile trecutului şi de ar fi fost posibilă o civilizaţie română ieşită 

dintr-un simplu proces de evoluţie.”336 

 În consecinţă, pe linia gândirii lovinesciene constatăm lipsa unei culturi 

solide româneşti de până în secolul al XIX-lea, ceea ce face imposibilă soluţia 

tradiţionalistă şi deci evoluţia Ţărilor Române pe cale organică. În aceste condiţii, 

doar ruta revoluţionară e cea posibilă, de întoarcere cu spatele la trecutul 

inconsistent al poporului român şi, deci, modernismul ca soluţie culturală, şi nu 

modernitatea. Ne pare evidentă opţiunea lovinesciană, adeptă a 

revoluţionarismului ce exclude tradiţia şi propune forme sociale, economice, 

politice şi chiar culturale noi. Dreptatea este, aşadar, de partea lui Lovinescu, şi 

nu a lui Zigu Ornea. Modernismul, ca soluţie radicală, e ruta lovinesciană, în 

sensul modificării tuturor opţiunilor. În ceea ce priveşte modernitatea, ca 

fundament al acestei opţiuni, recurgem tot la Adrian Marino pentru a oglindi 

relaţia lui E. Lovinescu cu ea: „Gândim totdeauna modernitatea în funcţie de 

anumite inerţii, obstacole, adversităţi. Faţă de toate acestea, modernitatea ia 

„poziţie”, se delimitează, propune ceva nou, un pas înainte. Ea include 
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dinamism şi efervescenţă latentă, deci un „angajament” moral şi literar.”337 

Ipostaza ne pare elocventă, dacă ar fi să ne gândim doar la „efervescenţa” 

articolelor din polemicile pe care „olimpianul” Lovinescu le-a susţinut sau la 

„angajamentul moral şi literar” pe care criticul l-a construit şi respectat prin 

Cenaclul „Sburătorul”. E astfel demonstrat că un filolog erudit, cu grijă 

minuţioasă pentru scris şi limbă ca Lovinescu, nu a impus în mod eronat 

modernismul ca şi concept; modernismul fiind chiar opţiunea sociologică 

lovinesciană, nu modernitatea.  

 Acestea fiind datele problemei şi opţiunii lovinesciene, pe cale de 

consecinţă viziunea sa într-o altă dilemă a timpului decurge la fel de logic. E 

vorba de mult-discutata „teorie a formelor fără fond” şi de repercursiunile 

acesteia. Reamintim aici pentru tradiţionaliştii reacţionari, ca şi pentru 

teoreticianul acestei teorii – Titu Maiorescu, ruptura cu tradiţia şi deci cu 

organicismul vieţii sociale nu poate duce decât la „forme fără fond” transplantate 

artificial în viaţa unui popor, ce pot aduce după ele doar aspecte negative la nivel 

comportamental şi instituţional. „Noua lui direcţie reprezenta replica logică a 

evoluţionismului  împotriva revoluţiei noastre culturale, care, din contactul 

nostru cu Apusul, s-a mărginit numai la împrumutarea formelor exterioare ale 

civilizaţiei.”338, scria Lovinescu, referindu-se la magistrul şi călăuzitorul său într-

ale criticii literare, Titu Maiorescu. Fondată pe un spirit critic pronunţat şi 

bazându-se pe o logică pro-tradiţionalistă, teoria maioresciană avea partea sa de 

adevăr. „Atrasă de lumină, junimea noastră întreprinse acea emigrare 

extraordinară spre fântânile ştiinţei din Franţa şi Germania, care până astăzi a 

mers tot crescând şi care a dat României libere o parte din lustrul societăţilor 
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străine. Din nenorocire, numai o parte din lustrul din afară!”339, scria Maiorescu, 

arătând riscurile adoptării formelor civilizaţiei exterioare ţării. Aruncând săgeţi 

ţintite spre toate aceste forme goale, Maiorescu câştigă aderenţi prin afirmaţii ca: 

„...Dar în realitate, toate acestea sunt producţiuni moarte, pretenţii fără 

fundament, stafii fără trup, iluzii fără adevăr, şi astfel cultura claselor mai înalte 

ale românilor este nulă şi fără valoare şi abisul ce ne desparte de poporul de jos, 

devine din zi în zi mai adânc.”340 În acest mod cita Lovinescu din marele critic, 

„cultura română a pierdut deci folosul stării de barbarie, fără să se bucure încă 

de binefacerea stării civilizate.” 

 Riguros cu sine însuşi, şi mai ales cu cel ce i-a fost mentor, E. Lovinescu 

recunoaşte în special în mult-discutatul său volum de „Revizuiri” valoarea 

teoriei maioresciene. „Va fi, desigur, un merit însemnat în evoluţia culturii 

române lupta lui Titu Maiorescu şi a Convorbirilor literare împotriva simulacrelor 

civilizaţiei, în toate domeniile vieţii publice... E de dorit deci ca forma să 

presupună un fond şi orice activitate critică îndreptată în această tendinţă e 

sănătoasă.”341, scria criticul referindu-se la afirmaţiile lui Maiorescu: „Înainte de a 

vea partid politic, care să simtă trebuinţa unui organ, şi public iubitor de ştiinţă, 

care să aibă nevoie de lectură, noi am fondat jurnale politice şi reviste literare, şi 

am falsificat şi depreţiat jurnalistica. Înainte de a avea învăţători săteşti, am făcut 

şcoli prin sate, şi înainte de a avea profesori capabili, am deschis gimnazii şi 

universităţi şi am falsificat instrucţiunea publică. Înainte de a avea o cultură 

crescută peste marginea şcoalelor, am făcut atenee române şi asociaţiuni de 

cultură, şi am depreţiat spiritul de societăţi literare.”, pe care îl cita şi în lucrarea 

sa sociologică. 
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 Pusă însă prin prisma convingerilor şi ideologiei sale, teoria formelor fără 

fond capătă la Lovinescu nuanţe în baza cărora efectul ei social se modifică 

încetul cu încetul, iar spiritul ei curativ se transformă în opusul ei. „Ipocrizia, 

spunea Rochefocault, e un omagiu adus virtuţii. Simulând-o înseamnă să-i 

recunoşti valoarea morală. Tot astfel şi forma e un pmagiu adus fondului. Dacă 

nu-l are încă, îl va avea. Din exerciţiul continuu al formelor e cu neputinţă să nu 

răsară cu timpul şi fondul.”342, îşi prezenta Lovinescu mai târziu poziţia destul de 

aspră în legătură cu efectele teoriei lui Maiorescu. „Nu, forma fără fond nu e o 

necesitate răufăcătoare. Greşelile culturii române din întâia jumătate a veacului 

trecut au un temei istoric şi psihologic. Superficialitatea e o lege psihologică a 

imitaţiei. Imităm formele. Un popor care imită pe altul se mărgineşte la 

manifestările fazei din urmă... Îndărătul imitaţiei nu e o gestaţie pregătitoare, 

îndărătul culturii române nu erau veacurile de evoluţie ale civilizaţiei franceze. 

Ne-am mulţumit deci numai cu formele. Era şi firesc.”343 Astfel îşi explica 

Lovinescu poziţia pe care nu a ezitat să o susţină, atrăgând totuşi atenţia asupra 

efectelor pe care teoria avea să le nască. „...Exprimată atât de categoric şi 

susţinută în toate domeniile culturii şi problemei româneşti de talente atât de 

puternice şi diverse, formula formei fără fond a devenit expresia însăşi a 

cugetării critice româneşti a generaţiei de după 1866, şi s-a dezvoltat paralel cu 

toate reformele constituţionale şi cu toate aparenţele de civilizaţie ale României 

moderne.”344 

 Legătura logică, cu întregul sistem lovinescian, dar mai ales cu teoria 

imitaţiei, era deci făcută. Poziţia lovinesciană nu era contradictorie cu teoria sa şi, 

mai mult, venea să o susţină prin exemple ce o consolidau. Tocmai imitaţia, 

concept sociologic de bază în întreaga teorie lovinesciană, era demonstrată astfel 
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şi mai mult, antinomia dintre cultură şi civilizaţie dădea dreptul moral formelor 

fără fond să îşi afirme efectul. „Dacă civilizaţia reprezintă putinţa de a folosi 

anumite forme exterioare ieşite din dezvoltarea societăţilor moderne şi a 

progresului tehnic, iar cultura e suma însuşirilor mai ales morale trecute în 

deprindere, e neîndoios că n-am produs o cultură proprie. În orice condiţii am fi 

fost, însă, tot n-am fi produs-o; în locul „barbariei” reclamate de criticismul 

reacţionar, avem, deci, dreptul să preferăm „formele civilizaţiei apusene.”345  

 Şi pentru că problematica formelor fără fond nu implică doar aspectul 

imitaţiei, Lovinescu atinge şi cealaltă problematică implicată: aceea a 

evoluţionismului contra revoluţionarismului. „Privind revoluţia noastră socială 

şi culturală ca pe o evoluţie normală, junimismul i-a pretins o dezvoltare 

organică. Sub aparenţele evoluţionismului riguros al tuturor filosofilor culturii, şi 

mai ales al lui Buckle, istoriograful civilizaţiei engleze; el a săvârşit, deci, o eroare 

de diagnoză socială. Sub înfăţişarea unei procedări strict fenomenaliste împotriva 

raţionalismului liberal, el a rămas încă pe teren raţionalist.”346 Aşadar, 

problematica organicistă reapare. Un motiv în plus pentru Lovinescu de a fi 

consecvent cu sine şi cu teoria sa. Nedispunând de forme culturale şi de 

civilizaţie suficient de moderne, suntem nevoiţi a le împrumuta din alte ţări, 

chiar cu riscul de a crea forme fără fond. Tocmai această imitare presupune 

revoluţionarea lor, adică ruperea firului evolutiv istoric şi impunerea unor forme 

noi, care, în timp, să atragă fondul la înălţimea lor. 

 Convingerea acută a lui Lovinescu, în această direcţie a imitaţiei, era aceea 

că această lege e o necesitate istorică, ineluctabilă, şi de aici toate consecinţele 

criticii maioresciene, în sensul diluării eforturilor de modernizare şi de frânare a 

acestui proces prin crearea unui mediu cultural nefavorabil. „Urmare fatală a 
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diferenţei de nivel cultural dintre noi şi civilizaţia Apusului, prezenţa formei fără 

fond este, aşadar, o realitate pe care n-o putem decât constata.Maiorescu o credea 

totuşi, vătămătoare. (...) Departe de a fi fost vătămătoare, prezenţa formelor a fost 

chiar rodnică: prin legea simulării-stimulării, ea a produs în unele ramuri ale 

activităţii noastre o mişcare spre fond până la desăvârşita lor adaptare.”347 

Aceasta nu înseamnă însă că critica maioresciană nu a avut şi efecte benefice, pe 

care Lovinescu le şi recunoaşte: „Dacă pe terenul principiilor ea reprezintă o 

nedreptate, pe terenul activităţii practice a fost, totuşi, fecundă.”348, recunoaşte 

criticul referindu-se la opera lovinesciană de aducere a fondului la înălţimea 

formelor deja adoptate. „Prin această operă, critica lui Maiorescu s-a arătat, în 

adevăr, pozitivă”349, scria Lovinescu în spiritul valorificării operei mentorului. Iar 

câţiva ani mai târziu, preciza: „Cuvântul lui Maiorescu a vut norocul să rodească 

mai ales în doi din mai însemnaţi scriitori: în Eminescu şi în Caragiale,... Prin 

aceşti doi mari scriitori, cugetarea rece a lui Maiorescu s-a răspândit astfel până 

în cele mai largi pături ale neamului.”350 Mai mult, cultura maioresciană a ajuns 

să influenţeze întreaga mişcare românească. „Însemnătatea semănătorului se 

măsoară negreşit după sămânţa aruncată: e valoarea dinăuntru. Se mai măsoară, 

totuşi, şi după roade. ...Sămânţa aruncată de Maiorescu a rodit, nu numai în 

conştiinţa slab luminată a păturilor culte, ci şi în capetele cele mai limpezi şi în 

artiştii cei mai puternici din jumătatea a doua a veacului al XIX-lea.”351 

Dealtfel, şi lucrul e demonstrat istoriografic, chiar Maioresu accepta 

nuanţe în privinţa teoriei sale şi, cu vremea, chiar recunoaşterea parţială a 

efectului favorabil al formei fără fond. Nocivitatea criticismului iniţiat de el însă, 

constă în tendinţa negativă asociată în vreme oricărei iniţiative de modernizare. 
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Iar exponentul cel mai plastic, nediscutând  valoarea artistică a operei sale, a fost 

Caragiale, dramaturgul pentru care orice efort de modernizare cădea în derizoriu 

şi implica forme absurde, subliniate în mod exclusiv. Aici Lovinescu găsea 

efectul negativ al operei lui Maiorescu, pe care nu a încetat să-l combată prin 

apărarea formelor, chiar atunci când fondul era încă departe. 

Şi s-a adeverit că Lovinescu avea dreptate. Mai ales după 1880, toţi marii 

ideologi ai României, începând cu Gherea, Sanielevici, Ibrăileanu, Madgearu, 

Stere, etc., nu numai că au atins problematica „formelor fără fond”, dar, cel mai 

adesea, au şi adoptat-o. Indiferent de poziţionarea lor, sămănătorişti, poporanişti, 

mai mult sau mai puţin pro-modernişti, devenise un loc comun ca, fiecare să 

dezbată obiectivitatea teoriei maioresciene. Desigur, mai ales pentru aripa 

conservatoare, formele fără fond erau o realitate ce trebuia, odată constatată, 

criticată vehement. Iar odată cu aceasta, teoriile se dezvoltau, mai ales că acest tip 

de poziţie era una dominantă în epocă, aşa cum am mai arătat. Într-un astfel de 

mediu, profund critic, apare la 1924 lucrarea lui Lovinescu, iar toţi cei de până la 

el nu ezită să o primească dur, mai ales trecută prin sita deasă a criticismului 

conservatorist (mai întâi junimist, iar apoi poporanist, sămănătorist şi chiar la 

unii ideologi pro-europenişti). „Direcţia frenatorie a ideologiei junimiste s-a 

constituit în spirit critic, ca forţă selectivă în calea iniţiativelor de tot felul, 

aducând peste tot rigoarea echilibrului şi a măsurii.”352, surprindea istoricul 

literaturii Zigu Ornea aspectul pozitiv al criticismului junimist în volumul 

dedicat acestuia. Cu toate acestea, din perspectiva modernistă a evoluţiei ţării, 

junimismul era totuşi un curent „frenatoriu”. „Măsurile preconizate la început de 

junimism nu erau practicabile tocmai pentru că nu erau realiste şi, paradoxal, 

ignorau raportul necesar dintre formă şi fond.”353 
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Preluând într-adevăr tezele majore ale junimismului, mişcarea 

poporanistă a readus, prin reprezentanţii ei, în discuţie rolul şi efectul formelor 

fără fond. „Un  curent de idei care punea accent pe valorile specifice era firesc să 

formuleze propoziţii critice faţă de formele civilizaţiei importate. Prin aceasta 

înălţa, oarecum automat, trainice punţi de contact cu celelalte curente romantic 

anticapitaliste: junimismul şi sămănătorismul.”354 Scontând ca ideal pe o 

structură socială în care baza ei să fie formată din „mici producători autonomi 

agricoli”, poporanismul vedea automat în modernizarea ţării  o formă a cărui 

fond lipsea, şi mai mult, nici nu se potrivea cu specificul predominant agrar al ei. 

Pe cale de consecinţă, Gherea, Stere, Sanielevici, Ibrăileanu, au dezbătut pe rând, 

formula uzitată  şi impusă de junimişti, aceea a formelor fără fond. 

C.D. Gherea a fost primul reprezentant ce s-a referit la acest aspect, fapt 

important însă, înainte de ruptura dintre socialism şi poporanism, petrecută în 

anii 1907-1908, odată cu publicarea studiului  „Social-democratism sau 

poporanism?” al lui C. Stere. Privită însă din perspectivă socialistă, teoria 

junimistă suferea câteva nuanţări obligatorii, atâta timp cât însăşi preluarea 

teoriei social-democratismului era o formă străină, care însă e adevărat urma să 

se aplice unui fond în devenire: crearea clasei proletariatului industrial. „Gherea 

a acceptat şi el teza junimistă. A implantat-o însă în ansamblul unei teorii 

originale, care avea să se impună nu numai la noi, dar şi în mişcarea socialistă 

europeană,...”355 

Nuanţele tezei gheriste, trecută prin prisma socialismului însă, erau 

prezentate încă de la începutul lucrării sale de căpătâi, „Neoiobăgia”. 

„Întocmirile politico-sociale îşi au originea şi îşi iau formele din adâncimile înseşi 

ale vieţii materiale ale societăţii, din producţia înseşi a vieţii materiale, din modul 
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de producere şi distribuire a bunurilor sociale.”356 Precizarea e de importanţă 

capitală, atâta timp cât fondul „întocmirilor politico-sociale” nu consta, ca la 

junimişti, în trecutul istoric, cultural şi social al unui popor, ci în întocmirea 

relaţiilor de producţie. Viziunea sa însă, nu trebuie să ridice semne de întrebare, 

atâta timp cât C.D. Gherea era promotorul social-democratismului. Iar mai 

departe, ca un analist redutabil, autorul itera despre burghezie: „Liberând 

societatea din lanţurile feudalismului, distrugând întocmirile politice şi juridico-

sociale ale acestuia, ea şi-a creat instituţiile prielnice dezvoltării sale, conform 

intereselor ei de clasă dominantă, în acord cu caracterul economico-social, cu 

caracterul capitalist al societăţii.”357 Explicând astfel, logic conform tezelor 

materialiste necesitatea modernizărilor instituţionale, Gherea se apropie apoi, 

încetul cu încetul, de teza maioresciană a formei fără fond. „Şi înainte de toate, se 

vede, cred, destul de clar, chiar în schema asta atât de scurtă, că în ţara noastră 

nu numai că n-am avut o dezvoltare organică-socială, din care să fi rezultat 

necesarmente instituţiile occidentale ce-am introdus, dar n-am avut nici 

împrejurări nici condiţii sociale, fie obiective, fie subiective,- în sensul celor 

arătate mai sus,- pentru introducerea lor.”358 Astfel vedea Gherea distanţa dintre 

formă şi fond, evident accentuând pe lipsa formării clasei proletariatului şi a unei 

economii care să orbiteze în jurul conceptului de „marfă”. „Dacă vechii 

conservatori, şi mai ales junimiştii, cari au numărat printre ei inteligenţe şi 

talente briliante, în loc de a se opri la suprafaţă ar fi căutat adâncile forţe sociale 

cari au impus transformarea ei, ar fi înţeles că tinerimea liberală de la 1848 a fost 

numai exprimătoarea şi mijlocitoarea acestor forţe; dacă ar fi priceput aceasta şi 

ar fi pus altfel problema, critica făcută de ei instituţiilor noastre liberale ar fi fost 
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altfel rodnică.”359, afirma Gherea, cu referire directă la regimul burghezo-

capitalist ce stătea la baza tuturor transformărilor din societatea românească de 

după 1848. Referindu-se la situaţia din ţară, raportată la cea a ţărilor capitaliste, 

Gherea observa cu precizie: „Acolo deci, dacă putem să ne exprimăm astfel, 

instituţiile burghezo-liberale au mers la coada capitalismului; pe când în ţările 

înapoiate, semicapitaliste, ele merg în fruntea lui deschizându-i şi curăţindu-i 

drumul.”360 Dată fiind situaţia, pentru sociologul socialismului, cursul evoluţiei 

era însă inerent. „Dar odată introduse instituţiile liberalo-burgheze, evident că 

trebuia să se stabilească o concordanţă între ele şi redacţiile de producţie şi de 

organizare a ei – pentru că între instituţiile unei societăţi şi raporturile ei de 

producţie trebuie să existe neapărat o anume corelaţie şi o concordanţă 

lăuntrică.”361 Dimensiunea diferenţelor de perspectivă devine de aici evidentă 

între Gherea şi junimişti: privirea primului era orientată înspre viitor, spre 

impunerea necondiţionată a social-democratismului, (iar istoria i-a dat dreptate, 

într-un fel violent însă!), chiar prin intermediul instituţiilor liberalo-burgheze; pe 

când privirea junimiştilor era îndreptată spre trecut, spre formele culturale 

istorice ale poporului român din care acesta ar fi trebuit să-şi extragă formele. 

Privind chiar acest trecut prin prisma legii „dependenţei” faţă de ţările 

dezvoltate de care ne-am ocupat în primul capitol, Gherea vedea chiar necesară 

adoptarea formelor occidentale: „Aşadar, instituţiile liberale au fost necesare 

pentru viaţa ţării ca stat independent. Şi într-un fel ele au fost necesare chiar 

pentru conservarea neamului românesc ca atare.”362, astfel Ţările Române riscând 

să rămână o ţară exclusiv agricolă, la îndemâna şi voia celor dezvoltate 

industrial. 
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Al doilea mare ideolog, tot poporanist, cu pretenţii de sociolog – provenite 

mai mult din dreptul său de exprimare pe baza studiilor biologice, atâta timp cât 

dezbaterea se dădea în jurul organicismului şi al evoluţionismului – care se 

referă la problema formelor fără fond este H. Sanielevici. Părinte al conceptului 

de „determinaţiune”, aşa cum am văzut în capitolul precedent, H. Sanielevici 

observă, la rându-i, dintr-un punct de vedere echilibrat, rolul teoriei 

maioresciene. „Când d. Maiorescu spunea că „am mers prea repede”, avea 

perfectă dreptate. Grăbirea evoluţiei în formele politice şi sociale, a avut 

rezultatul că în fond, n’am mers nici repede nici încet – am stat pe loc.”363, vedea 

Sanielevici problema modernizării ţării noastre, deturnând, sau mai repede 

reorientând fondul discuţiei înspre ritmul modernizării. „Formele sociale 

moderne sânt în intim contrast strigător cu fondul feudal al societăţii noastre. În 

alte ţări aceste forme au fost cu încetul cucerite de clasa burgheză după lupte 

lungi în contra elementelor feudale; ele corespund deci întotdeauna unor 

necesităţi imperioase şi sânt adaptate acestor necesităţi. La noi formele moderne 

au fost introduse mai târziu prin influenţe externe – aşa din senin; mai târziu 

copiarea zeloasă a legilor şi instituţiunilor apusene, s’a făcut – după părerea 

noastră – din simpla dorinţă de a înmulţi slujbele.”364 Aşadar, problema formelor 

fără fond,... Nuanţată însă de Sanielevici, aspectul esenţial al modernizării constă 

în interesul unei anumite clase sociale: burghezia. „Iată dar o clasă burgheză, 

foarte slabă economiceşte – (...) – care printr-un concurs de împrejurări, capătă o 

putere politică predominantă în stat.”365 Cu toate acestea însă, spre deosebire de 

C.D. Gherea, Sanielevici surprindea corect importanţa acestei clase sociale în 

procesul general al modernizării. „Fără o clasă burgheză de sine stătătoare, 
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democraţia nu există”366, afirma biologul cu pretenţii de sociolog într-o altă 

colecţie de articole ale sale. „Ştim cu toţii, că de trei sferturi de secol trăim într-o 

formă de organizare socială, ale cărui mecanism fundamental este: formarea unei 

burghezii româneşti, prin exploatarea statului, la adăpostul unui zid de protecţie 

în contra capitalului străin.”367 

Forma fără fond exista aşadar, doar că ea nu îşi făcuse efectul, în opinia 

autorului. În deceniul al treilea al secolului XX, încă forma nu atrăsese fondul, în 

opinia lui Sanielevici, iar din această perspectivă, junimismul se afla în eroarea 

de a încetini acest proces. „Această mică eroare constă în faptul , că după ce au 

combătut cu înverşunare timp de două-zeci de ani organizarea noastră socială ca 

o organizare burgheză, au ajuns să recunoască la un moment dat, sub imperioasa 

sugestie a evenimentelor, că societatea românească este în fond feudală, şi că 

ţinta tuturor sforţărilor, pentru mai mult de o generaţie, trebuie să fie 

introducerea în ţară a unei formaţiuni adevărat burgheze.”368 Viziune originală 

chiar, în concertul general al vocilor ce acuzau tocmai clasa burgheziei de 

intenţia exclusivă de a anihila şi prelua întreaga industrie naţională. 

În tot acest cor însă, de voci critice, se ridică cea a lui Şt. Zeletin, cu o teorie 

ce schimbă aproape total perspectiva în sensul în care arată tocmai evoluţia 

României spre capitalism anulează teza maioresciană, mai ales că în ţară 

exponenţii capitalismului aveau interesul să o modernizeze. Iar clasa socială care 

dorea să realizeze această mişcare era burghezia care, în România, apare în 

secolul al XIX-lea era existentă chiar dacă apărută mai târziu decât în statele 

Europei moderne. Privind întreg acest proces din perspectiva formării acestei 

clase, şi cu trimiteri directe înspre H. Sanielevici şi alţi doctrinari poporanişti, Şt. 

Zeletin explică: „S-a încercat a înţelege naşterea societăţii române moderne, care 
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în chip firesc are un caracter mercantilist, în analogie cu starea actuală a 

burgheziei europene, care a trecut de mult la faza liberală, pe alocuri la cea 

imperialistă.”369 Cu alte cuvinte, cu referire directă la corul criticist junimist, 

Zeletin încearcă să demonstreze că, în primul rând, chiar neajunsă la etapa 

imperialistă, burghezia română există, şi în al doilea rând, evoluţia de la formă la 

fond, în această situaţie, e nedăunătoare. Chiar şi Anglia a fost odată înapoiată 

faţă de Olanda, deoarece acesta este specificul penetraţiei ideilor capitaliste, ceea 

ce înseamnă că evoluţia României e una normală, iar toţi cei ce au scris despre 

burghezia română au stat sub influenţa acestei crize junimiste. Suprapunând 

modificarea fondului, adică a relaţiilor de producţie, cu apariţia burgheziei, 

pentru Zeletin acest proces începe odată cu relaţiile ţării noastre cu capitalismul 

apusean, încă din secolul al XVIII-lea. De aici răstoarnă Şt. Zeletin întreaga 

argumentaţie junimistă. „Era burgheză în România nu ia fiinţă sub influenţa 

ideilor liberale aduse din Apus, pricina ei stă mult mai adânc, în revoluţionarea 

economiei noastre naţionale.”370 În aceste condiţii, apariţia formelor moderne ale 

civilizaţiei se explică, fiind un fenomen necesar. „Invazia capitalismului în 

Principate a impus ridicarea aparatului de circulaţie (a mărfurilor şi capitalurilor-

n.n.) la nivelul vieţii moderne, iar modernizarea aparatului de circulaţie a impus 

modernizarea întregului edificiu al societăţii noastre.”371 Propriu-zis, prin 

revoluţionarea sistemului, paşoptiştii „au atins întâi această problemă care se 

putea rezolva mai uşor pe cale de decret: europenizarea aşezămintelor 

noastre.”372 O perspectivă tot mai apropiată de cea de la care am plecat, 

lovinesciană. În acest fel, formele în viziunea lui Zeletin, nu doar că nu au avut 

efect negativ, dar de regulă preced fondul. „dar chiar în ţările burgheze vechi, 
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instituţiile sociale se prefac mai repede decât sufletul masei; aceasta trebuie silită 

în urmă prin mijloace violente, să se urce sufleteşte la înălţimea cerinţelor 

vremii.”373  

Ne-am referit la Zeletin în acest moment al lucrării tocmai pentru a 

readuce în atenţie lupta lui Lovinescu, prin modernism, împotriva curentului 

reacţionar. Deşi multe viziuni îl despărţeau de Zeletin (în primul rând diferenţa 

dintre idealism şi materialismul lui Zeletin), perspectiva din care priveau 

reacţionarismul era foarte apropiată. „Cultura noastră reacţionară, sau „critică” e 

tocmai răzvrătirea elementelor medievale ale sufletului nostru împotriva 

orânduirii burgheze, impusă de invazia capitalismului străin în viaţa noastră 

patriarhală.”374 De la o astfel de viziune pleacă şi Lovinescu, asumându-şi lupta 

cu acest curent post-maiorescian: „Explicând formaţia civilizaţiei române pe cale 

revoluţionară şi aprobând-o, întrucât o priveşte ca ineluctabilă, am luat aşadar, 

poziţie împotriva ideologiei întregei culturi române din jumătatea veacului al 

XIX-lea şi, mai ales, împotriva junimiştilor, duşmanii cei mai autentici ai 

procesului nostru de formaţie.”375 Referindu-se, la rându-i, la efectul tezei 

maioresciene şi Zeletin vede în şi odată cu ea crearea unui mediu cultural 

potrivnic. „Pe această atmosferă s-au putut altoi şi alte curente reacţionare, 

asigurându-şi o izbândă lesnicioasă. Pilda tipică o dă poporanismul: exotic prin 

origine şi caracter, obscur în năzuinţele sale sociale, noul curent a putut fi sădit 

pe terenul atmosferei noastre sufleteşti rurale, devenind astfel o plantă parazitară 

ce-şi datoreşte aparenţa de viaţă sevei trase din mişcarea naţionalistă.”376 În 

aceleaşi cadre vedea şi Lovinescu rolul poporanismului, ca dealtfel a întregii 

mişcări reacţionare pornită de la junimismul maiorescian. „În faţa revoluţiei 
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liberale, „junimismul” s-a ridicat ca singura forţă organizată a reacţiunii; de n-a 

împiedicat progresul grăbit al dezvoltării noastre politice şi culturale, a exercitat 

totuşi, o influenţă asupra sufletelor, felurit apreciată, dar reală, cu care aproape 

se confundă istoria culturii şi literaturii de după 1866.”377 

Legătura între criticismul junimist şi influenţa sa în întreaga cultură 

românească a perioadei o face G. Ibrăileanu, în opera sa de căpătâi, „Spiritul 

critic în cultura românească”. Amintind de faptul că o cultură critică a existat în 

Moldova şi înaintea Junimii, tocmai datorită tradiţiei mai puternice de aici şi a 

temperamentului moldovean, Ibrăileanu arată motivele pentru care junimismul 

s-a impus: „Şi fiindcă pe vremea d-lui Maiorescu, ca şi pe urmă, primejdia cea 

mai mare era stricarea gustului şi lipsa de seriozitate ştiinţifică, vădită d-lui 

Maiorescu mai cu samă ca lipsă de seriozitate a formei ştiinţii, în mintea 

publicului s-a făcut observată convingerea, alimentată şi de „Junimea”, că d. 

Maiorescu şi „Junimea” au fost cea dintâi mişcare critică în ţara românească. La 

această convingere a contribuit şi faptul că cei vechi au fost uitaţi, mai ales 

pentru că „junimea” nu i-a amintit.”378 Reamintim doar că Ibrăileanu, părintele 

„interdependenţei”, socotea fireşti şi inevitabile influenţele străine în cultura 

românească, iar prima mişcare de acest gen pentru el era influenţa culturii 

polone în Moldova de până în secolul al XIX-lea. „Imitatorii fără rezervă ai 

culturii apusene, ca şi acei care au fost numai critici refractari ai oricărei activităţi 

novatoare, au trebuit, fatal, să greşească. Ei n-au avut atitudinea necesară, unica 

necesară, pentru a face ca cultura apuseană să dea roadele cele mai bune. Cei 

dintâi au căutat să introducă şi ceea ce nu trebuia, cei de-al doilea au căutat să 

oprească a se introduce şi ceea ce trebuia.”379 Plasând junimismul în cea de-a 

doua categorie precizează: „... junimismul moldovenesc rămâne să reprezinte 
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spiritul critic, negativ. Această ruptură a fost o nenorocire pentru istoria 

contemporană a României.”380 

Venită tot cam în aceeaşi perioadă, lucrarea lui C-tin Stere, de sorginte 

poporanistă, nu vedea lucrurile în aceşti termeni radicali. „Problema, a cărei 

rezolvare în primul rând se impune generaţiei noastre, se poate rezuma în puţine 

cuvinte: 

Opera generaţiunii de la 1848 a rămas nedesăvârşită. 

Introducerii formelor de stat modern n-a urmat democratizarea tuturor 

instituţiunilor vieţii publice, înrădăcinarea democratismului în viaţa poporului 

însuşi, în legislaţie, în funcţionarea întregului aparat administrativ şi politic; cu 

alte cuvinte: masele populare au rămas aproape cu desăvârşire străine vieţii 

politice; nu numai că suntem încă departe de guvernarea poporului prin sine 

însuşi, dar toate „libertăţile” înscrise pe faţada edificiului nostru constituţional n-

au pătruns încă nici în realitatea vieţii, în adâncimile ei, nici măcar în conştiinţa 

poporului.”381 

Problema revenea, aşadar, din perspectiva formelor fără fond. Pentru 

Ibrăileanu, ca şi pentru Zeletin sau Lovinescu, efectul lor în timp ar fi fost unul 

pozitiv, pe când pentru poporanişti, ca şi continuatori ai junimiştilor era o 

realitate ale cărei faţade negative erau de subliniat în primul şi primul rând. 

Nici N. Iorga nu face excepţie de la intrarea în dezbaterea privind lipsa 

fondului în cultura română. De partea criticismului junimist, Iorga îşi reeditează 

„Istoria literaturii române” imediat după apariţia „Istoriei civilizaţiei române 

moderne” a lui Lovinescu. Cu accente uneori protocrone (vezi pasajele 

referitoare la d. Cantemir), lucrarea lui Iorga „nu face decât să urmărească 

această bătălie a afirmării personalităţii unei culturi şi literaturi, care, covârşită 
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uneori de forme dinafară, le adaptează la propriul fond. Polemismul cărţii are 

probabil în vedere „Istoria civilizaţiei române moderne” de Lovinescu, căreia 

acest curs al lui Iorga îi poate fi până la urmă o replică. Pentru E. Lovinescu 

adevărata cultură română începe cu influenţa culturii franceze, când se 

europenizează. Replica lui Iorga, care, istoric fiind, are în vedere circumstanţele 

mai vechi ale culturii europene, spune că influenţele nu încep pentru români cu 

epoca indicată de Lovinescu ci că ele sunt mult mai vechi.”382 Despre polemica lui 

Iorga cu Lovinescu am mai vorbit; până la urmă ignorarea din partea primului a 

fost relativă, lupta adevărată desfăşurându-se la nivelul teoriilor celor doi mari 

oameni ai ştiinţei şi literelor383. 

Într-o astfel de atmosferă, în care fiecare avea ceva de spus referitor la 

temă, Lovinescu îşi încheie subcapitolul referitor la criticismul junimist printr-o 

repliere elegantă, mai întâi faţă de mentorul său, T. Maiorescu. „Menirea 

oamenilor de cultură e de a întări fondul, spre a normaliza evoluţia inversă. Prin 

această operă, critica lui Maiorescu s-a arătat, în adevăr pozitivă; disociind 

noţiunile parazitare ale esteticii, ea reprezintă cea mai salutară încercare de 

consolidare a unui fond depăşit cu mult de nişte forme pe care să le umplem prin 

opera lentă a timpului.”384  

Am recurs la această radiografie, poate succintă, importantă însă în 

economia lucrării noastre, tocmai pentru a reda atmosfera generală a mediului 

ideatic în care Lovinescu îşi publică volumele destinate genezei civilizaţiei 

române moderne. Am putut astfel arăta că, din nou, Lovinescu nu era primul 

autor ce decreta efectul pozitiv al formei asupra fondului. Înaintea sa, Sanielevici, 

Ibrăileanu şi mulţi alţii se referiseră la această situaţie. Importantă însă, din 

                                                 
382 M. Ungheanu în „Postfaţă”la N. Iorga – Istoria literaturii române – introducere sintetică, Ed. Minerva, 
1988, p. 248; 
383 Vezi şi anexa 3B; 
384 E. Lovinescu, op.cit, p. 67; 



 168

această perspectivă, este alinierea lui Lovinescu în rândul celor care văzuseră 

valoarea junimismului, dar şi lipsurile sale. „ măsurile preconizate la început de 

junimism nu erau practicabile tocmai pentru că nu erau realiste şi, paradoxal, 

ignorau raportul necesar dintre formă şi fond. Forma trebuie, nu o dată, să 

preceadă fondului, contribuind la maturizarea condiţiilor pentru dezvoltarea lui. 

Echilibrul necesar între cele două categorii nu presupune cu obligativitate că 

forma e întotdeauna o expresie a unui conţinut consolidat definitiv.”385 Aceasta 

ar fi perspectiva din care trebuie analizată teza maioresciană, şi pe care 

Lovinescu a intuit-o, înaintea lui Zigu Ornea, ce avea de partea sa şi distanţa a 

cincizeci de ani în care patimile dispăruseră. 

 

* 

*           * 

Referindu-ne la modernismul lovinescian, ca deschidere înspre tot ceea ce 

e nou şi evaluarea tradiţiei naţionale ca fiind cel puţin sumară, un ultim aspect ne 

apare ca având importanţă majoră: raportul, la nivel cultural, dintre modernism 

şi romantism. După stabilirea relaţiei dintre modernism şi modernitate, precum 

şi după studiul perspectivei din care modernistul Lovinescu priveşte teoria 

formelor fără fond, relaţia dintre modernism şi romantism vine să întregească 

ecuaţia sub care stă perspectiva lovinesciană. 

Prin întreaga mişcare criticistă pe care Maiorescu a reuşit să o impună în 

cultura românească, el a încurajat curentul romantic, ai cărui exponenţi de vârf 

au fost, după spusele lui Lovinescu, Eminescu şi Caragiale. „Criticismul junimist 

a pornit şi el de la o concepţie a evoluţiei în aparenţă ştiinţifică, dar în realitate 

raţionalistă, deoarece pune în acelaşi plan evoluţia poporului nostru cu evoluţia 
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Angliei sau a Franţei; tradiţionalismul lui Eminescu sau al sămănătorismului, ca 

şi cel al întregii literaturi române, porneşte însă de la dragostea romantică a 

trecutului, în care există, negreşit, un principiu de creaţiune poetică, dar nu şi de 

progres social.”386 Cu această precizare, Lovinescu aşează aşadar romantismul pe 

piedestalul conservatorismului pe care îl reprezenta, ca un rezultat al 

criticismului maiorescian, de data aceasta în artă. Iar poziţionarea este corectă, 

atâta timp cât în epocă el este o întoarcere spre sentiment şi tradiţii, ca reacţie la 

iluminismul reverberat odată cu începutul secolului al XIX-lea. „După 1830, 

nemulţumirile sunt şi mai mari şi mai explozive decât înainte. Creşterea lor nu e 

proporţională cu deteriorarea obiectivă a situaţiei, ci cu îmbunătăţirea difuzării 

ideilor şi accentuarea deschiderii spre Europa.”387 Şi aceasta, în condiţiile în care, 

deşi susţinători ai formelor numai susţinute de fond,  criticiştii post-maiorescieni 

adoptă totuşi mişcarea romantică de origine germană, bazată pe sentimentele 

intelectualităţii române. „La originea romantismului stau factori interni, ţinând 

de mutaţiile produse în societatea românească în primele decenii ale secolului al 

XIX-lea şi îndeosebi după 1821; dar nu e mai puţin adevărat că „influenţele-

importate, aşa cum vom încerca să demonstrăm în paginile următoare, fiindcă se 

găseau în concordanţă cu evoluţia organică a vieţii intelectuale româneşti – 

constituie termeni de referinţă, emulaţie şi propulsiune care ajută mişcării difuze 

a spiritelor să capete formă şi să se sublimeze în literatură.”388 Aşadar o 

importaţiune a unor forme străine, care se aşează însă pe un fond românesc. În 

privinţa evoluţionismului ce stătea la baza criticismului maiorescian, chiar 

criticul o confirmă, citat de Lovinescu: „Cu modul de judecată istorică ce 
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predomina între noi, mai mult englezeşte evoluţionar decât franţuzeşte 

revoluţionar, scria Maiorescu în introducerea Discursurilor.”389 

Două sunt aşadar cauzele care au dus la apariţia romantismului în secolul 

XIX, ca reacţiune la iluminism. În primul rând, criza produsă odată cu Revoluţia 

de la 1848 care accentuează criticismul cultural. „Încât, rezumând, se poate 

afirma că în decursul deceniului al patrulea iluminismul se deteriorează, îşi 

pierde treptat identitatea, e din ce în ce mai mult invadat de romantism şi adesea 

ajunge să se insereze în structurile romantice.”390 A doua cauză stă tocmai în 

mediul de formare a oamenilor de cultură din Ţările Române din perioada post-

paşoptistă. Cunoscută fiind admiraţia lui Maiorescu pentru cultura germană, nu 

e de mirare apropierea sa de filosofia romantică din această ţară. Pentru că, aşa 

cum am mai precizat şi în primul capitol, revoluţionarii preluaseră această 

viziune de la francezi, pe când criticismul maiorescian adoptase filosofia 

romantic-tradiţionalistă din Germania. H. Sanielevici explică alegerea 

junimiştilor tocmai ca pe o reacţiune la ideologia franceză. „Se afirmă de obiceiu 

că doctrina junimistă este o importaţiune din Germania. Aşa exprimat lucrul nu 

este tocmai exact. Când au început a se vedea la noi roadele amare ale 

revoluţiunei de la 1848, s’a produs o reacţiune în clasa boerească şi între 

intelectuali; şi alegerea Germaniei pentru studiile universitare a fost o 

manifestare a acestei reacţiuni.”391 Indiferent de perspectiva din care privim 

legătura dintre junimişti şi ideologia evoluţionistă, desigur că determinismul 

istoric se manifestă şi E. Lovinescu îl surprinde. „Nu e desigur o întâmplare că 

mai toţi fruntaşii Junimii (P.P. Carp, T. Maiorescu, T. Rosetti, M. Eminescu, Iacob 

Negruzzi, etc.) şi-au făcut studiile în Germania; în faţa raţionalismului 

revoluţionar francez s-a ridicat, astfel, evoluţionismul german. Şi sub acest raport 
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influenţele contradictorii ale Apusului au determinat ritmul mişcărilor noastre 

culturale.”392  

...evoluţionism, tradiţionalism, romantism ca reacţie la raţionalismul 

impus de iluminism. Acestea sunt coordonatele pe care se mişcă junimismul, 

adăugându-i-se, vom vedea, la nivel politic conservatorismul. Cert este însă că, 

junimismul reprezenta o mişcare culturală ce îşi avea locul sigur în istoria Ţărilor 

Române, ca reacţie la mişcarea paşoptistă. „... junimismul reprezintă, deci, o 

replică necesară în ritmul evoluţiei noastre; e o stare de spirit ce-şi scoate 

importanţa din însuşi caracterul ei de generalitate”393, observa Lovinescu 

trăsătura generală a producţiei culturale române de la finalul veacului al XIX-lea. 

Iar mai jos, concluziona: „... exaltării paşoptiste, era firesc să-i răspundă, în chip 

ritmic, după un pătrar de veac, criticismul junimist.”394 

La fel de firesc, în logica evoluţiei istoriei, a apărut şi mişcarea modernistă, 

la începutul secolului al XX-lea, impusă de Lovinescu. După aproape 50 de ani în 

care criticismul junimist acaparase aproape întreaga scenă a dezbaterii publice, 

era firesc ca în acelaşi spirit dialectic să se facă simţită prezenţa unei mişcări ce 

era din nou orientată spre modelul european, ca alternativă la ceea ce putea oferi 

tradiţia românească, adeseori criticată de Lovinescu. „Aşteptăm deci de la toţi 

cunoscătorii trecutului nostru să ne dea un adevărat corpus al vechii culturi 

româneşti, îmbrăţiaşte sub toate formele. Nu ne mai mulţumim cu învinuirea că 

opera veacului al XIX-lea n-a ţinut seamă de elaboraţia lentă a veacurilor 

revolute; voim să cunoaştem denominativ elemente viabile, de care nu s-a ţinut 

seamă în construcţia noii organizări; într-un cuvânt, voim fapte precise şi nu 

critice, sentimentale sau pasionale, care susţin că în constituţia de la 1866 nu s-a 
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ţinut seamă de „experienţa noastră constituţională”!395, declama Lovinescu cu 

ţinta precisă – întreaga cultură tradiţionalistă, de sorginte romantică, venită pe 

filiaţie evoluţionistă şi încurajată de T. Maiorescu. Cultură care, în viziunea lui 

Lovinescu, nu făcuse decât să modereze şi tempereze eforturile României spre o 

modernizare a cărei ritm susţinut ar fi fost mult mai benefic. Elegant, 

condescendent, cu stimă pentru maestrul său, care l-a ales de fapt pe Iorga, în 

defavoarea sa, Lovinescu îi reproşează această poziţie lui Titu Maiorescu încă din 

1919. „E o fatalitate organică, (aceea a succesiunii generaţiilor şi a fatalităţii 

modernizării – n.n.), pe care n’a putut-o înfrânge nici inteligenţa olimpică a lui 

Maiorescu. Peste figura lui senină se va aşterne deci umbra vremilor noi, pe care 

nu le-a înţeles, şi la înfăptuirea cărora n’a lucrat.”396 Consecvenţa, reiese de aici, a 

fost principala limită a junimismului maiorescian. O consecvenţă dusă la extrem, 

ce excludea „ab initio” orice încercare de modernizare prin raportarea la un 

exemplu extern, şi prin care „sub raport ideologic, junimismul nu s-a abătut 

niciodată de la principiile conservatoare, slujite rectiliniu.”397 

Cu acest tip de cultură, exclusivistă şi uneori radical tradiţionalistă s-a 

confruntat, aşadar, Lovinescu în momentul dezvăluirii credinţelor sale 

moderniste. În acest fel se explică, în mare măsură, reacţia majoritar negativă a 

recenzenţilor săi, care ocupau în cea mai mare parte locurile oferite de o presă 

predominant tradiţionalistă. Şi pentru că ideologia junimistă, prin poziţionările 

implicate de ea , reprezintă principala ţintă a modernismului lui Lovinescu, la 

apariţia lucrării „Istoria civilizaţiei române moderne” unul din cei mai fervenţi 

critici ai ei este tocmai C.R. Motru, pe care Lovinescu îl caracterizează ca fiind 

„ultimul junimist”. „Întreagă şi la d. C. Rădulescu-Motru, vechea atitudine critică 

a Junimii faţă de revoluţia socială îşi câştigă doar o bază de filozofie culturală de 
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provenienţă germană mai nouă.”398, îşi încadrează Lovinescu criticul căruia îi 

răspunde pe larg în volumul al treilea al lucrării, dedicat legilor formării 

civilizaţiei române. Sub sugestia că „atitudinea istoricilor faţă de revoluţia de la 

1848 e dictată de convingeri politice, Lovinescu are acum ocazia de a-şi prezenta 

întreaga teorie cu privire la aceste legi, din care răsare ca fiind de importanţă 

maximă „sincronismul”, bazat pe conceptul de „interdependenţă”. 

Modernism aşadar, ca necesitate a redeschiderii culturii române înspre 

cultura europeană modernă. Modernism ca necesitate  a preluării formelor 

civilizaţiei apusene, în contra teoriei formelor fără fond, atâta timp cât primele 

vor atrage fondul la înălţimea lor. Modernism ca atitudine faţă de tradiţia 

culturală şi constituţională a României, pe care Lovinescu o caracteriza drept 

despotică. Modernism ca rută a formării civilizaţiei române moderne, rută 

culturală, alături de revoluţionarism social şi instituţional, şi de liberalism ca rută 

politică. 

Venită aşadar după o perioadă impregnată profund, timp de cincizeci de ani, de 

o atitudine critică şi pe alocuri demoralizatoare, lucrarea lui E. Lovinescu aduce 

modernismul ca rută de propăşire a României Mari. Deşi Lovinescu avea 

dreptate, atâta timp cât racordarea la valorile europene au adus momentele de 

glorie ale ţării, pe tărâm cultural criticul nu a învins. Dovadă stau, nu atât 

concertul negativ produs odată cu apariţia „Istoriei civilizaţiei române 

moderne”, cât lipsa unei emulaţii promoderniste de amploare pe care criticismul 

junimist o avusese. Din acest motiv îi mai rămăseseră criticului două câmpuri de 

bătaie: cel instituţional şi cel politic. 
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II.3. Liberalismul – ruta politică 

 

 

Pentru a întregii viziunea lovinesciană asupra modernizării ţării, 

referinţele la cea de-a treia rută de dezvoltare sunt necesare, deoarece ea 

reprezintă continuarea firească a primelor două (revoluţionarism şi modernism), 

întregindu-le şi oferind o perspectivă rotundă şi logică asupra întregii sociologii 

sincroniste. Venită aşadar ca o completare a sociologiei lovinesciene, ruta politică 

liberală văzută de Lovinescu ca o ultimă reţetă de realizare a sincronizării ţării se 

ataşează logic firesc celorlalte două componente ale teoriei sale revoluţionare. 

Din punct de vedere ideologic liberalismul politic era însăşi doctrina 

revoluţionară a burgheziei încă în formare, iar modernismul cultural era tocmai 

doctrina pe care Partidul Naţional Liberal din acele vremuri o apăra. În mod 

consecvent, şi deci inerent, la rându-i credinţa lovinesciană în liberalism a fost pe 

loc taxată de aripa conservatoare a vremii (cultural-liberală dar şi ideologică), 

atâta timp cât însăşi liberalismul susţinut de critic, sprijinea, la rându-i, 

necesitatea modernizării instituţionale în contra tendinţelor conservatoare de a 

pleca de la modelul arhaic românesc. Aceste aspecte sunt însă semnalate în 

lucrarea noastră, astfel încât reacţiile negative pe care Lovinescu a fost nevoit să 

le recepteze erau de aşteptat, iar criticul a ştiut să le răspundă cu eleganţă. Din 

nou, în amintitul articol, C. Rădulescu-Motru stârneşte valul de acuze referitoare 

la relaţia dintre lucrarea lui E. Lovinescu şi Partidul Naţional Liberal, iar criticul 

îl citează: „ideologia revoluţionară franceză s-a propagat şi înfăptuit la noi prin 

activitatea partidului liberal, care este o continuare a sufletului marelui Ion C. 

Brătianu. Dacă n-ar fi fost Ion C. Brătianu, nu s-ar fi putut constitui partidul 



 175

liberal. Dacă n-ar fi fost partidul liberal, n-ar fi fost civilizaţia română de azi...”399 

Iar Lovinescu îi răspunde în aceleaşi pagini, aşa cum o face şi în cazul imitaţiei, 

acuzelor de hegelianism sau altor ipostaze, admiţând cu demnitate acuza, dar 

nerepudiindu-şi convingerile: „Rolul istoric al partidului liberal „nu-i  strecurat”, 

ci-i afirmat categoric; oricum ar fi apreciat, nu poate fi tăgăduit; pornind de la 

principiul unei creşteri evolutive, d. C. Rădulescu-Motru era în drept să-l 

condamne, dar nu să-l şi conteste.”400 De fapt, fără a fi un militant politic, ca 

dovadă întreaga sa existenţă nu a fost asimilat de partidul liberal, aşa cum a fost 

cazul cu Zeletin, criticul Lovinescu dorea doar să demonstreze că principiile 

liberale şi ideologia acestui partid făceau din acesta cel mai potrivit vector al 

procesului de modernizare a ţării. Lucrul reiese din multe pagini ale lucrării lui 

Lovinescu, iar pertractorii săi au folosit acest argument pentru a destabiliza 

întreaga construcţie dedicată sincronismului, de Lovinescu. Din această 

perspectivă el nici nu a apărat cu patos specific credinţelor sale, ci le-a prezentat 

pur şi simplu, în cadrul determinismului sociologic pus în slujba necesităţii 

sincronizării României moderne cu valorile europene. 

Astăzi, multe din afirmaţiile criticului nu mai stârnesc rumoarea pe care în 

vreme au stârnit-o. Istoria a lăsat pasiunile să se domolească iar evidenţele s-au 

impus, ca în cazul adevăratului rol al partidului liberal în cazul modernizării 

ţării. Pasajele din Lovinescu, atât de mult criticate în vreme, îşi găsesc, ca dealtfel 

întreaga sa teorie, înţelegerea necesară. La timpul lor, în deceniul al treilea al 

secolului trecut, afirmaţiile lui Lovinescu cădeau însă greu adversarilor politici ai 

liberalismului. „Influenţa ideologiei sociale a Revoluţiei franceze în Principate 

confundându-se cu înseşi originile liberalismului român, ar trebui să ne ocupăm 
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cu de-amănuntul cu evoluţia acestui partid.”401 Trebuie precizat aici că afirmaţia 

criticului  vine, la rându-i, pe baza a două premise: prima e aceea că liberalismul 

a preluat ideologic întreaga ideologie revoluţionară; a doua, aceea că clasa socială 

care s-a identificat cu această ideologie era, desigur şi în concepţia lovinesciană, 

burghezia. „de la 1866 a început, aşadar, adevărata eră a oligarhiei liberale şi 

consolidarea României prin toate mijloacele mercantilismului: crearea 

drumurilor de comunicaţie, crearea instituţiilor de credit, unificarea politică, 

administrativă şi economică. (...) În loc să coexiste, pentru a se ciocni apoi, la noi, 

forţa economică s-a contopit de la început cu cea politică; vechea oligarhie 

politică a devenit o oligarhie financiară, burghezia nemaifiind silită să se lupte cu 

ea pentru a-şi câştiga puterea politică, progresul s-a făcut pe cale paşnică.”402, 

scria Lovinescu dovedind înţelegere profundă în domeniul socio-politicii acelor 

vremuri. „Liberalismul economic convine unei burghezii intrate de mult în faza 

capitalismului industrial; ţărilor ce abia evoluează spre această fază le convine 

însă protecţionismul.”403, concluziona criticul făcând mai apoi referire şi la 

politica „prin noi înşine” a liberalilor din perioada interbelică. În aceeaşi 

perioadă însă, Lovinescu găseşte în Zeletin un susţinător al acestor idei ale sale, 

plecând de la suprapunerea ideii de modernizare a ţării cu cea a partidului 

liberal, până la concepţiile mai profunde din punct de vedere social, de 

coidentitate între burghezie şi liberalism. „Viaţa acestui partid se confundă cu 

însuşi procesul de naştere a statului român modern.”404, scria Ştefan Zeletin în 

epocă, oferindu-i lui Lovinescu un sprijin ideologic important. „Invazia 

capitalismului în Principate a impus ridicarea aparatului de circulaţie la nivelul 

vieţii moderne, iar modernizarea aparatului de circulaţie a impus modernizarea 
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întregului edificiu al societăţii noastre.”405, îşi anunţa Zeletin intenţia de a 

demonstra că pe baza capitalismului străin ce a penetrat sistemul românesc după 

Adrianopole (1829), s-a format o burghezie română care la 1866 a preluat frâiele 

ţării. Pe acelaşi substrat, al legăturilor cu Apusul, vede şi Lovinescu făurindu-se 

România modernă, doar că fondul îi desparte: dacă la Zeletin acesta e materialist 

(capitalul), la Lovinescu e ideologic: „Perioada de incubaţie a ideilor liberale a 

durat mai mult în Muntenia numai în sensul inexistenţei unei mişcări analoge 

„cărvunarismului” moldovenesc. Legăturile Munteniei cu Occidentul erau însă, 

în alte privinţe, mult mai vii; (...).”406 Referindu-se la toate aceste legături, între 

mişcările secolului al XIX-lea din Ţările Române şi ideologia revoluţionară, 

autorul realizează o trecere în revistă a lor, nu atât istoric cât mai ales din punct 

de vedere sociologic. Trecând mai întâi prin toate evenimentele din Moldova 

(scrisoarea anonimă de la 1804, Regulamentul Organic) pentru a ajunge la 

analiza criticismului specific acestei regiuni, criticul anunţă apoi că „adevărata 

revoluţie e revoluţia munteană”. „Aşadar, şi prin temperamentul rasei, combativ 

şi revoluţionar, privind cu îndrăzneală mai mult înainte decât îndărăt, şi prin 

mediu social în care s-a dezvoltat, şi mai ales prin izvorul de inspiraţie al 

ideologie franceze, revoluţia munteană se deosebeşte esenţial de toate mişcările 

moldoveneşti, mai mult tradiţionaliste.”407 Prin distincţia amintită, dar mai ales 

asumată, Lovinescu se apropia de cel care, ca în cazul lui Zeletin, pusese 

problema spiritului critic ca specific moldovenesc, pentru prima oară în cultura 

română: G. Ibrăileanu. Prin apelul la tezele lui Ibrăileanu, pentru încă o dată, 

criticul demonstra erudiţie şi îşi căuta fundamente solide  în cultura română de 

până la el. Explicând cultural acest spirit, Ibrăileanu îl fundamenta pe mai bogata 

viaţă culturală a Moldovei în faţa Munteniei. „Dar când această literatură (care 
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lăsase o urmă în spiritul moldovenesc: rafinarea, deprinderea cu îndeletnicirile 

culturii şi chiar o cultură de fapt) este dezgropată, dată la iveală; când 

moldovenii culţi nu se mai satură de dânsa (...); când, cu un cuvânt, moldovenii 

culţi sunt captivaţi şi plini de literatura veche, atunci la urmă, de care vorbeam 

mai sus, de care vorbeşte şi Russo, adăogându-se influenţa actuală a paginilor 

pline de „limbă veche şi-nţeleaptă”... – e fatal să se afirme cu spirit critic.”408 

Toate aceste afirmaţii ale lui Ibrăileanu erau asumate, aşadar, de critic, într-o 

construcţie mai amplă ce viza, aşa cum am arătat, nu aspectul cultural, ci 

importanţa apariţiei ideilor revoluţionar-liberale, mai ales în Muntenia. Cu toate 

acestea , aşa cum am mai arătat, Ibrăileanu nu a ratat ocazia de a taxa opera 

lovinesciană, acuzându-l pe autor de plagiat, chiar în condiţile în care acesta îşi 

făcuse cunoscută intenţia. Lui Ibrăileanu, ca şi altor acuzatori, le răspunde apoi 

Lovinescu prin afirmaţia că „ideile circulă”, în conformitate mai ales cu teoria sa 

sociologică, sincronismul bazat pe interdependenţa ideologică. 

Trecând mai apoi la pasul următor al modernizării ţării, Constituţia de la 

1866, Lovinescu punctează importanţa acestuia în procesul general al 

sincronizării ţării cu câştigurile sociale din ţările apusene dezvoltate. „Statutul lui 

Cuza a făcut, de altfel, cu putinţă şi constituţia „liberală” de la 1866, în care, după 

cum se exprimă raportorul ei, se găsesc „toate libertăţile publice de care se 

bucură popoarele cele mai liberale din Europa civilizată”, şi anume: libertatea 

conştiinţei, libertatea individuală, egalitatea înaintea legii, egalitatea în 

dobândirea exerciţiului drepturilor politice, inviolabilitatea domiciliului, 

libertatea întrunirilor, libertatea presei, dreptul de asociaţiune, inviolabilitatea 

proprietăţii de orice natură, libertatea învăţământului, participarea tuturor 

românilor la drepturile civile şi politice şi toate libertăţile publice, înconjurate de 
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toate garanţiile ce a putut prevedea până acum spiritul uman.”409 În acest fel, 

înafara oricăror putinţe de acuză, Lovinescu reamintea importanţa social-politică 

a „Constituţiei liberale” de la 1866, şi prin aceasta importanţa partidului liberal în 

evoluţia ţării spre modernizare. Viziunea criticului era, dealtfel, corectă, am mai 

afirmat-o, iar posteritatea i-a dat dreptatea pe care o merita. 

Referindu-se tocmai la criticii săi şi, în mod consecvent, ai liberalismului, 

Lovinescu pune pe seama necesităţii sociologice fenomenul „liberalizării” ţării, 

pe care, demonstrând o obiectivitate ştiinţifică superioară, îl consideră pozitiv. 

„Peste împotrivirea naturală a oamenilor şi dincolo de firul continuităţii istorice, 

spiritul liberal al democraţiei europene a impus, de la sine, o constituţie 

democratică, pe baza principiului interdependenţei morale şi materiale, care, în 

statele de formaţie nouă, domină spiritul tradiţional.”410 Iar istoria i-a dat 

dreptate lui Lovinescu, perioada interbelică mai ales, devenind une de referinţă 

în trecutul ţării noastre, din perspectiva modernizării ei. Iar de aici ca o 

consecinţă logică, istoriografia aminteşte în termeni de cele mai multe ori 

elogioşi, Partidul Naţional Liberal, aşa cum şi Lovinescu o făcuse şi îşi atrăsese 

atât de multe critici. Referindu-se la rolul partidului liberal din perioada de până 

la 1918, Vlad Georgescu remarca în acest sens: „Principalul factor politic al 

veacului a fost fără îndoială partidul liberal, dominat mai întâi de mica boierime, 

apoi de o coaliţie dintre aceasta şi reprezentanţii burgheziei. Credincios ideilor 

de la 1848, partidul liberal le-a pus treptat în practică, până la decretele din 1917 

şi constituţia din 1923. într-un fel se poate aproape spune că partidul liberal a fost 

acela care a lichidat de fapt vechea Românie; (...).”411 Spiritul celor afirmate nu e 

deloc departe, aşadar, de ceea ce Lovinescu spunea, cu diferenţa că ultimul o 

făcea chiar în epoca despre care vorbim. Iar mai departe, cu referire la perioada 
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interbelică, acelaşi istoric consemnează: „Liberalii au continuat, în schimb, să 

joace un important rol politic, reprezentând în practică cel mai puternic partid 

politic al perioadei interbelice. (...) Perioada 1922-1926 a fost probabil epoca celor 

mai mari succese liberale, guvernul lui I.I.C. Brătianu rezolvând cu pricepere 

problemele dificile ale organizării noului stat întregit, ale unificării celor patru 

regiuni, atât din punct de vedere administrativ cât şi din cel legislativ; au fost, de 

asemenea, anii refacerii economice şi ai aplicării reformelor; s-a adoptat o nouă 

constituţie. Se poate socoti că, în 1926, partidul liberal se afla în culmea puterii şi 

influenţei sale, încheindu-şi o misiune istorică începută la 1848.”412 Termenii sunt 

neechivoci, ceea ce face ca receptarea operei lui Lovinescu să devină aproape de 

neexplicat, dacă nu luăm în seamă pasiunile istorice ale momentului. Pentru că, 

în mod evident, criticile aduse autorului vin cu preponderenţă din partea 

conservator-tradiţionalistă a scenei ideologice, parte reprezentată politic în 

perioadă de Partidul Conservator iar mai apoi de cel ţărănesc, principalii 

oponenţi politici ai liberalismului... La rându-i, „Istoria românilor” editată de 

Academia Română păstrează tonul elogios în care perioada despre care vorbim 

este văzută. „Privită însă în ansamblu – dincolo de imperfecţiuni şi lipsuri 

inerente oricărei societăţi vii, dinamice – dezvoltarea României în cele două 

decenii de după Marea Unire din 1918, în bună parte şi sub imboldul stimulativ 

al acestui eveniment crucial din istoria noastră, a înregistrat succese 

incontestabile şi un mers ascendent, atingând în 1938 nivelul său cel mai înalt în 

raport cu toate perioadele anterioare.”413 Iar mai departe, referindu-se la „decada 

brătienistă” (1918-1928), aceeaşi lucrare preciza: „Se încheia astfel „decada 

brătienistă”, în timpul căreia România a realizat importante progrese, atât în 

domeniul economic, cât şi în cel politic, administrativ, cultural, etc. Producţia 
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industrială era de 2,5 ori mai mare în 1928 comparativ cu anul 1922, România 

avea o Constituţie democratică, statul naţional unitar beneficia de o legislaţie 

modernă, învăţământul, ştiinţa şi cultura se aflau în plin avânt. Ţara avea alianţe 

externe cu mai multe state, era o prezenţă notabilă la Societatea Naţiunilor, 

participa activ la viaţa internaţională.”414  

Referinţele la perioada interbelică însă, păstrau şi în epocă acelaşi ton, 

desigur, în funcţie de interesele mai ales politice ale momentului. Progresele 

realizate pe care după cum deja am arătat şi Lovinescu le sublinia, nu puteau fi 

ignorate mai ales raportat la perioada imediat următoare primului război 

mondial. O simplă enumerare a acestor câştiguri ale României postbelice aduce 

cu sine noţiunea de progres. Lăsând la o parte climatul dens al disputelor 

ideologico-politice, lucrurile reieşeau cu evidenţă, România se înscrisese pe o 

rută generală de dezvoltare şi modernizare. 

În climatul disputelor ideologice interbelice, care pe lângă soluţiile 

înnoirii, oferea şi tendinţe ale extremismului, mai ales în deceniul al patrulea 

România şi-a urmat calea, ca rezultat al diferitelor politici ale guvernărilor 

naţionale. Trebuie precizat însă un fapt: în cea mai mare parte a acestei perioade, 

guvernarea a fost asigurată de Partidul Naţional Liberal, iar aşa cum am văzut 

de-a lungul acestei lucrări, legătura dintre el şi modernizarea ţării a fost foarte 

strânsă. Atât Eugen Lovinescu, cât şi Ştefan Zeletin sau Mihail Manoilescu 

stabileau această relaţie, de-a lungul lucrărilor lor citate de noi. „Într-adevăr, 

stăpânitorii politici ai ţării erau atunci fruntaşii partidului liberal, iar marea 

finanţă naţională era de asemenea, toată în mâinile lor. Dar cele două izvoare de 

putere erau oarecum independente unul de altul”415, observa economistul M. 

Manoilescu, fost ministru de externe al ţării şi Guvernator al Băncii Naţionale. 
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 Despre evoluţia, dezvoltarea şi modernizarea ţării în epoca interbelică s-a 

scris atât de mult încât perioada serveşte ca model pentru contemporaneitate. 

Trebuie însă să precizăm, pentru început, că în ciuda performanţelor economice, 

sociale şi culturale înregistrate, România abia dacă a reuşit să depăşească pragul 

de ţară subdezvoltată, deoarece la sfârşitul deceniului al patrulea, ne situam ca 

ţară tot pe ultimele locuri ale clasamentelor europene, la aproape orice indicatori, 

loc pe care îl ocupam şi în secolul al XIX-lea. „Deşi anul 1938 constituie anul de 

vârf al dezvoltării economice a României în sistemul social capitalist din secolul 

al XX-lea, din argumentele de mai sus reiese că supraestimarea acestei dezvoltări 

şi fetişizarea nivelului său ne depărtează de realitatea istorică”416. 

 Şi totuşi, mai ales raportat la perioada antebelică, progresele României 

reies în evidenţă din orice studiu. „În pofida împotrivirilor şi a arguţiilor 

teoretice care sprijineau această ostilitate, societatea românească şi-a urmat 

drumul prescris de legile sociologice. Nu a fost o evoluţie spectaculoasă, 

rezultatele nu au fost pe măsura dezideratelor închipuite la sfârşitul războiului, 

dar prefacerea totuşi s-a petrecut”417, afirma Zigu Ornea, care oferea în acest sens 

şi câteva date statistice preluate din Enciclopedia României, vol. III, an 1939. 

Conform acestor date, pe parcursul a 10 ani (1919 – 1928), numărul fabricilor a 

crescut de la 2747 în 1919 la 3966 în 1928, capitalul investit în ele crescând de 

aproape cincisprezece ori (de la 2837 mii lei la 39.770 lei în 1928). La fel, 

personalul ocupat în fabrici era în 1928 de 206.547 persoane, pe când în 1919 era 

de 157.423 persoane, creştere de aproape 25 de procente. Iar în privinţa valorii 

producţiei, aceeaşi sursă precizează că faţă de 11.712 mii lei în 1919 aceasta a 

ajuns în 1928 la 60.965 mii lei, adică s-a mărit de mai mult de cinci ori. În acest 

sens, şi lucrarea Academiei Române vine să confirme faptul că „la sfârşitul 
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deceniului al II-lea, România se prezenta cu un patrimoniu de resurse umane şi 

materiale, de forţe de producţie, transport şi schimb sporit de 2,2 – 2,5 ori în 

comparaţie cu statul român antebelic”418. 

 Dar progrese nu s-au înregistrat doar în domeniul economic, ci şi în cel 

cultural-educaţional. Intrate pe rute europene, de exemplu universităţile 

româneşti şi-au extins oferta de studii, dar au mărit şi numărul studenţilor 

şcolarizaţi. „Dacă în România existau 8081 de şcoli, în 1937/38 numărul acestora a 

ajuns la 17385, din care circa 2/3 erau construite în comune rurale. ... S-au realizat 

legi noi pentru învăţământul liceal şi învăţământul industrial şi universitar, astfel 

încât dacă înainte de 1918 România avea 5000 de studenţi, în 1935/36 aveau 

aproape 40000 la 19 milioane de locuitori, adică 0,14%”, conform aceleaşi surse. 

Numai în anul 1935/1936 erau înscrişi la aşa numitele „şcoale speciale” aproape 

5000 de studenţi în Medicină, Ştiinţe, Drept, Litere şi Filosofie, Teologie, 

Arhitectură, Muzică şi Politehnică419. În aceste condiţii, subsemnăm concluziilor 

Academiei Române: „Sincronismul culturii române cu cea europeană a fost o 

realitate incontestabilă. Nume precum H. Coandă, Şt. Procopiu, Ion Cantacuzino, 

C-tin I. Parhon, Gh. Ţiţeica, D. Gusti, Mihail Manoilescu, N. Iorga, V. Pârvan, Gh. 

I. Brătianu, M. Eliade, E. Cioran, N. Titulescu, Gh. Enescu, Dinu Lipatti, C. 

Brâncuşi etc., erau bine cunoscute şi recunoscute pe plan european şi chiar 

mondial. Dincolo de avatarurile unei societăţi cu multe componente învechite, la 

nivelul elitelor, România se înscria în rândul statelor dezvoltate ale 

continentului”420. 

 La rândul ei, marea reformă agrară din 1921 a dus la consolidarea şi 

redimensionarea proprietăţii agrare. În aceste condiţii, an de an, în perioada 1921 

– 1937 suprafaţa terenurilor arate s-a mărit, astfel încât, de la o suprafaţă de 
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10.392 mii de ha în 1921 s-a ajuns la 13.491 mii de ha în 1937. În acelaşi raport, 

producţia de cereale a crescut continuu, ca şi celelalte culturi de plante 

alimentare, industriale, fânaţe sau livezi421. 

 Privită în ansamblul ei, dezvoltarea şi modernizarea României în periada 

interbelică sunt notabile. Ca sistem economic, niciuna din rutele prezentate de 

noi nu şi-a câştigat exclusivitatea. Devenind melanj între sistemul agrar, încă 

nemodernizat şi o industrie în plină expansiune, România a adoptat şi calea 

europenizării, cel puţin la nivelul mentalului colectiv. „După 1918, ritmul vieţii 

umane s-a accelerat, psihologiile s-au modificat, valorile au cunoscut un proces 

de reaşezare, iar sentimentul că statul naţional unitar trebuia să evolueze pe noi 

coordonate, superioare, era unanim.”422 

* 

*          * 

 În fapt, date fiind progresele reale pe care România le înregistrase, 

problema care se punea cu adevărat era una de fundament social: ţara trebuia să 

decidă înspre ce model economico-social se va îndrepta. Problema era însă 

aceeaşi: confruntarea dintre tradiţionalism şi modernism, între arhaism şi 

europenizare, la nivel politic conservatorism şi liberalism iar pe fond socio-

economic între agrarianism şi industrialism. Iar Lovinescu intuieşte toate aceste 

conexiuni, făcând legătura între liberalism, burghezie şi industrialism. „Prin 

natura ideilor sale, ca şi prin structura elementelor sociale pe care se sprijinea, 

fără a fi expresia unor forţe reale, mişcarea paşoptistă purta, virtual, în sine, 

germenii viitoarei revoluţii burgheze.”423 Mai exact, criticul era conştient de miza 

pe care vremurile o purtau: modernizarea ţării, încurajată de burghezia în 
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formare şi susţinută prin intermediul  partidului liberal, orienta ţara înspre 

industrialism, fenomen contrar opţiunilor conservatoare, pro-agrariene. 

 În aceste condiţii, strâns corelate deci cu filiera politică şi dezbaterea de la 

acest nivel, implicaţia pe care adoptarea rutei liberale de către Lovinescu o 

aducea, era asumarea, la rându-i, a uneia din rutele socio-economice. Două rute 

de dezvoltare a României sunt puse pe tapetul perioadei interbelice: ruta agrară, 

susţinută de ideologii partidei ţărăniste la care se adăugau protagoniştii grupaţi 

în jurul lui Ibrăileanu la revista „Viaţa românească”. Pentru ei, soluţia era 

păstrarea preponderenţei agriculturii în economia naţională, dezvoltarea acesteia 

prin împroprietăriri şi redimensionări a proprietăţii agricole şi, în paralel 

evoluţia sistemului politic şi instituţional, prin reprezentarea ţărănimii ca şi clasă 

socială într-un partid şi configurarea unor instituţii  care să asigure dezvoltarea 

acestei clase sociale (bănci de credit, şcoli, etc); a doua rută, cea industrială, era 

reprezentată de Ştefan Zeletin şi ideologii partidei liberale, pentru care 

consolidarea României ca stat modern consta în câştigarea forţei industriei 

naţionale, în posesia autohtonă a acesteia şi în progresul instituţional al 

României, cu entităţi capabile să susţină această industrie (Bancă Naţională, 

bănci de credit, Camere de Comerţ) dar şi progresul ştiinţific necesar industriei 

naţionale (Universităţi, biblioteci, etc.). 

 În privinţa primei orientări, agrariene, doi autori sunt cu preponderenţă 

recunoscuţi ca fiind apărători ai acesteia. Ambii, implicaţi în viaţa politică, atăt 

Constantin Stere cât şi Virgil Madgearu, au avut un cuvânt greu de spus în 

privinţa orientării pe care ţara ar fi trebuit să o urmeze, implicându-se astfel în 

dezbaterea „agrarianism-industrialism” din epocă. În volumul său „Social 

democratism sau poporanism?”, apărut în perioada 1906-1907 în revista „Viaţa 

românească”, Constantin Stere îşi apăra poziţia pro-agrariană, deci poporanistă, 

în faţa apariţiei socialismului şi mai ales a volumului lui C.D. Gherea, „Ce vor 
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socialiştii români?”. Ajuns la concluzii radicale în privinţa socialismului, lucrarea 

lui Stere aduce de fapt ruptura  definitivă între cele două mişcări. „Concluziunea 

finală, deci, din însăşi premisele acestei doctrine, că într-o ţară aproape exclusiv 

agricolă, cum este România, nu pot avea nici un rost nici programul, nici partidul 

social-democrat, e atât de riguroasă, încât însăşi bătrânul Engels (...).424”, scria 

Stere, referindu-se la neluarea în considerare a reprezentanţilor români de la 

„Internaţionala socialistă”. Şi aceasta tocmai datorită caracterului „aproape 

exclusiv agricol” al economiei Ţărilor Române de la începutul veacului al XX-lea. 

Iar Stere înţelesese foarte bine că un eventual avănt al mişcării socialiste ar fi 

însemnat tocmai adoptarea unei rute industriale pentru ţară, o rută contrar 

caracterului agrar al ţării pe care el îl apăra cu convingere. Referindu-se la 

caracterul artificial al socialismului în România, Stere îşi expune programul tipic 

poporanist în câteva fraze. „ca şi creaţiunea limbii, viaţa sufletească comună 

crează, dă naştere unor anumite însuşiri morale şi intelectuale, dă un anumit 

caracter geniului naţional, formează o individualitate naţională, care se manifestă 

mai întâiu, în cântecele, în baladele, în credinţile, în obiceiurile populare, în toate 

creaţiunile anonime ale maselor, cari, ca pe valuri, merg de la un capăt la altul al 

neamului, crescând şi dezvoltându-se odată cu el, închegându-l într-o unitate tot 

mai strânsă; apoi vin operele de artă, gândirea ştiinţifică şi filosofică a fiilor 

aceluiaşi neam, în cari se concentrează puterea creatoare a geniului naţional.”425 

Acestea erau credinţele lui Stere, pe care el le opunea socialismului, pe care nu îl 

regăsea nicăieri în „individualitatea naţională” formată pe cale, evident 

organicistă. Organicism evident la toţi continuatorii lui Stere, C.R. Motru sau 

Virgil Madgearu. Organicism împotriva căruia se ridica E. Lovinescu, afirmând: 

„Statul nostru nu trăieşte însă pe conştiinţa populară de la 1300, pentru că din 

                                                 
424 Constantin Stere, op.cit., p.50; 
425 Ibidem, p. 131; 



 187

lipsa unei tradiţii, statele de formaţie nouă, ca şi cele vechi, ajunse uneori pe cale 

de evoluţie, alteori prin revoluţie, trăiesc din concepţii politice şi juridice 

moderne, şi din necesităţi economice contemporane.”426 Credincios însă formulei 

pe care o apăra, Stere vedea în ţărănime şi caracterul agrar al economiei naţionale 

singura rută naturală, şi deci posibilă, de evoluţie. „Vădit, în sprijinul ţărănimii, 

în elementele ei mai conştiente şi mai riguroase, trebuie să vină alte elemente 

sociale: clasele mijlocii, fruntaşii satelor, „mica burghezime” orăşenescă, şi mai 

ales intelectualii, cari în ţara noastră, cu o viaţă industrială şi comercială săracă, 

formează un element atât de însemnat al claselor noastre mijlocii.”427 Iar mai jos, 

Stere îşi explică viziunea economică. „Din acest punct de vedere, interesele 

materiale ale micii noastre burghezii orăşeneşti se află, vădit, într-o strânsă 

atârnare de prosperitatea clasei ţărăneşti.”428 

 Al doilea mare reprezentant al rutei agrariene, alături de C.R. Motru, la a 

cărui concepţie ne-am referit în mai multe rânduri, este Virgil Madgearu. 

Membru marcant al guvernării ţărăniste, ministru  al Guvernului României, V. 

Madgearu este unul din exponenţii de primă mână ai ideologiei proagrariene în 

epocă, mai ales datorită anvergurii sale ştiinţifice, recunoscute în toată lumea. 

Concepţia sa, expusă doctrinal în lucrarea „Agrarianism, capitalism, 

imperialism” suporta însă nuanţe de evoluţie faţă de cea a lui C. Stere, Madgearu 

incluzând în viziunea sa şi necesitatea tot mai evidentă (lucrarea e scrisă mai 

târziu-1935) a apariţiei industriei naţionale. Crezând însă în puterea agrară a 

ţării, „spera să ofere ţării o alternativă reală faţă de politica economică liberală, 

atunci când a devenit ministru în cabinetul naţional-ţărănesc.”429 Pe această linie, 

Madgearu a vorbit continuu de dezvoltarea clasei ţărăneşti şi de progresul 
                                                 
426 E. Lovinescu, op.cit., p. 116; 
427 C-tin Stere, op.cit., p. 189; 
428 Ibidem, p. 198; 
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aparatului de stat. „Calea progresului, urmată de agricultură nu este unirea 

producţiei organice cu prelucrarea mecanică ci separarea tot mai precisă a 

producţiei de prelucrare.”430 În acest sens, Madgearu emite soluţia de urmat 

pentru ţara noastră: dezvoltarea şi progresul agriculturii româneşti, fără însă a 

exclude şi apariţia industriei naţionale. În acest sens, economistul afirmă că 

„Evoluţia agriculturii urmează calea ei proprie.”431, recunoscând în acelaşi timp 

că tocmai pentru aceasta este nevoie de apariţia industrialismului, care să poată 

susţine activitatea agricolă prin produsele industriale dedicate ei.  

 Afirmând necesitatea luării în calcul a specificului zonal în evaluarea 

evoluţiei fiecărui sistem economic, V. Madgearu se desparte definitiv de teoriile 

ce susţin apariţia industrialismului pe baza şi în defavoarea clasei ţărăneşti. Ca şi 

înaintaşul său, Stere, Madgearu nu vedea în diferitele etape ale evoluţiei ţării, 

necesară apariţia vreunui proletariat. „În realitate, acest proces de distrugere (a 

clasei ţărăneşti odată cu regimul feudal-n.n.) şi creaţie care a avut loc în momente 

istorice şi în medii social-economice diferite n-a avut aceleaşi urmări în evoluţia 

diferitelor popoare”432, afirma V. Madgearu, tocmai pentru a destabiliza teoria 

conform căreia surplusul de forţă de muncă apărut odată cu împroprietăririle 

succesive trebuia asimilat de industrie. „oriunde emanciparea n-a luat forme 

unui act revoluţionar, această tendinţă s-a realizat, şi nicăieri n-a existat în 

realitate o criză de braţe ca urmare a emancipării.433 Iar Madgearu îşi explică 

afirmaţiile prin diferenţele de grad între diferitele reforme, astfel încât acolo 

unde reformele au fost radicale au apărut clase economice noi, însă acolo unde 

ele au fost doar parţiale (cazul României unde parcelele au fost mici) situaţiile s-

au păstrat. „Desfiinţarea legală a raporturilor feudale de proprietate şi de muncă 

                                                 
430 Virgil Madgearu, op.cit., p. 40; 
431 Ibidem, p. 42; 
432 Ibidem, p. 12; 
433 Ibidem, p. 31; 



 189

devin o realitate, numai dacă pământul transformat în proprietate privată nu 

rămâne un mijloc de dominaţie şi exploatare, dacă ţăranii emancipaţi nu sunt 

constrânşi a se învoi cu munca şi vitele lor pe proprietăţile boiereşti. Altminteri 

forma legală contrazice fondul real „434. 

 Soluţia dezvoltării era pentru V. Madgearu deci, păstrarea fondului 

preponderent agricol al ţării, cu modificări de esenţă însă, în dimensiunile 

proprietăţilor şi forma de prelucrare a pământului. „Regimul proprietăţii 

ţărăneşti nu creează numai condiţiile subiective – materiale şi morale – de natură 

a spori capacitatea de producţie a ţăranilor plugari de sine stătători, ci şi 

condiţiile obiective, mediul social prielnic intensificării gospodăriei agricole”435. 

Apărând deci reformele agrare ce trebuiau realizate, Madgearu nu exclude şi 

necesitatea apariţiei capitalismului industrial, nu însă ca preponderent în 

economia ţării. „Influenţa capitalismului asupra dezvoltării agriculturii depinde 

de regimul agrar, creat de emancipare (expropriere, proprietate privată, 

libertatea muncii), iar progresul agriculturii nu este legat exclusiv de naşterea 

industriei mari” afirma economistul ţărănist, referindu-se la necesitatea existenţei 

industriei mici care să furnizeze produse necesare existenţei de zi ci zi a ţăranilor 

(petrol, îmbrăcăminte, unelte) şi neglijând oarecum industria mare care 

constituie, prin proletariatul său, exact piaţa de desfacere pentru produsele 

agricole. În acest sens, i se poate reproşa lui Madgearu preocuparea, aproape 

exclusivă, pentru ţărănime, în ramele proiectului său intrând doar ţărani, care 

produc pentru sine, în primul rând, şi mai puţin pentru piaţă, cel mult pentru 

stat, care să le exploateze produsele şi astfel, să îşi poată permite cheltuielile cu 

exportul. Mai mult, forma supremă a evoluţiei regimului şi sistemului economic 

agrar ce ar trebui realizat este, în opinia lui V. Madgearu „cooperatismul” care 
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„luând în posesiune toate căile comerţului şi creditului (primele forme ale 

capitalismului-n.n.), care stabilesc contactul cu pieţele mondiale de mărfuri şi 

capitaluri, salvează economiile familiale rurale de pauperizare şi, organizând 

producţia pe baze raţionale, asigură dezvoltarea maximă a forţelor de producţie 

naţionale”436. 

 Reiterând întreaga sa lucrare, putem afirma că V. Madgearu, alături de 

ceilalţi fruntaşi ţărănişti (I. Maniu, C-tin Stere), se aflau de acea parte a baricadei 

ideologice ce susţinea necesitatea dezvoltării României într-un stat care să 

valorifice superior producţia agricolă, iar industria să deţină un rol secundar. 

Trebuie să precizăm însă: baricada despre care vorbim era construită în cetatea 

celor ce doreau înnoirea şi progresul ţării! Ne raliem astfel opiniei lui Zigu Ornea 

, după care „Sociologia ţărănistă, deşi stă aparent alături de orientările retrograde  

nu era – prin structura ei – tradiţionalist conservatoare. Ţărănismul era principal 

filoagrarian, pledând – cu argumente sociologice – pentru făurirea unui 

organism economic-social de tip agrar, bazat pe economia familială a micii 

agriculturi, industria trebuind să fie redusă, în general, la aceea de prelucrare a 

produselor agrare”437. 

 Asumându-şi poziţia ideologică, V. Madgearu, prin reţeta sa de 

dezvoltare şi evoluţie a României, recomanda dezvoltarea regimului proprietăţii 

agrare, secondată însă de o industrie minimalistă, dar necesară. Nevorbind de 

modernizare, Madgearu respectă, cu stricteţe, terminologia poziţionării sale 

privitoare la evoluţia ţării care nicidecum nu trebuia osificată în tiparele arhaice 

de până atunci. Dezvoltarea se referea deci la modelul economic preponderent 

agrar, bazat însă pe proprietăţi redimensionate, iar evoluţia se referea la trecerea 
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statului român într-o nouă etapă, superioară, cu o industrie mică şi structură 

instituţională mai puternică. 

 Trecând la cea de-a doua rută de urmat, îl vom cita pe Ştefan Zeletin, 

exponent al teoriei industriale, ca soluţie de dezvoltare şi modernizare a societăţii 

româneşti. Menţionăm şi termenul „modernizare”, pentru că el nu se găseşte în 

terminologia adepţilor concepţiei agrariene de dezvoltare a României pentru care 

termenii de „evoluţie” şi „dezvoltare” erau suficienţi, alocaţi regimului agrar, 

pentru înnoirea României. 

 Ideolog al liberalismului, ca susţinător al rutei industriale de dezvoltare a 

ţării (lucru care i-a şi fost reproşat de reprezentanţii curentelor tradiţionaliste, 

mai ales de reprezentanţii de la revista Gândirea), alături de alţi mari liberali ca 

Vintilă Brătianu, Zeletin adoptă o teorie hibridă în privinţa evoluţiei ţării noastre 

spre capitalism şi, inerent, industrializare. Admiţând că formarea burgheziei 

române a fost încurajată de relaţiile comerciale cu Apusul Europei, adică 

„dezvoltarea burgheziei române începe tot în momentul în care ţara noastră cade 

sub influenţa capitalismului străin” şi că „toţi au învederat că încheierea 

tratatului de la Adrianopole înseamnă momentul când începe procesul de 

dizolvare a vechiului regim”438, Zeletin susţine că originea acestei clase stă de 

fapt în interiorul ţării, în realitatea românească, deoarece aceasta nu înseamnă că 

România nu avea legături comerciale şi înainte de 1829. „Se ştie că imboldul 

nemijlocit pentru naşterea burgheziei europene (şi a celei româneşti – n.n.) a 

venit de la relaţiile comerciale ce s-au stabilit între Occident şi Orient în urma 

cruciadelor”, ori ţara noastră era pe una din rutele principale în această relaţie. 

De altfel, autorul precizează cu amărăciune că „dacă regiunea dintre Dunăre şi 
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Nistru, ar fi păstrat înainte aceeaşi însemnătate în schimbul internaţional, (…), 

faţa României desigur că n-ar semăna nici pe departe cu ceea ce este astăzi”439. 

 Diferenţierile esenţiale de susţinătorii rutei agrare ca soluţie a dezvoltării 

României apar încă de la primele afirmaţii ale lucrării lui Zeletin, atunci când 

acesta afirmă, de exemplu că „Procesul revoluţiei burgheze durează într-o 

societate agrară din momentul când aceasta intră sub influenţa procesului de 

circulaţie a mărfurilor până în momentul când acest factor economic nou 

izbuteşte a distruge vechea producţie agrară cu toate aşezămintele plantate pe ea 

şi a-şi încheia această operă revoluţionară”, afirmaţie a aceleaşi lucrări în 

capitolul „Începuturile revoluţiei burgheze în România”. Amendat puternic de 

V. Madgearu în lucrarea mai sus citată440, afirmaţia  arată deosebirea de esenţă în 

concepţii: ceea ce pentru Madgearu se numeşte reformă agrară şi duce la 

dezvoltarea clasei ţărăneşti, pentru Ştefan Zeletin e tocmai pasul care o distruge, 

eliberând ţărănimea spre noua rută economică a statului, cea industrială. Astfel, 

clădirea regimului nou modern din sfărâmăturile celui vechi se realizează 

evolutiv, iar „procesul de dezvoltare a vechiului regim sub influenţa 

capitalismului tinde a se încheia pretutindeni la acelaşi sfârşit: dezlipirea vechilor 

clase rurale, boierime şi ţărănime, de pământul lor străvechi şi prefacerea 

acestuia în capital”441. Cu alte cuvinte, tocmai dezvoltarea căutată de ţărănişti 

duce la pieirea acestei clase, atât timp cât „petecul de pământ de la 1864 a putut 

feri ţărănimea română de vagabondaj şi cerşire, dar n-a fost în măsură de a o 

scuti de mizerie şi foamete”, sublinia Zeletin. Această eliberare a maselor 

ţărăneşti produce un surplus de forţă de muncă ce mai poate fi preluat doar în 

industrie, care rezolvă astfel şi ultima problemă a revoluţiei agrare, anume „criza 

braţelor de muncă nefolosite”. Pentru aceasta, autorul face legătura între cele 
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două revoluţii de care teoria lui are nevoie: cea agrară şi cea industrială, 

afirmând că „Am arătat că desăvârşirea revoluţiei noastre agrare, adică 

înaintarea de la revoluţionarea modului de proprietate până la revoluţionarea 

modului de cultură (agricolă – n.n.), nu se poate îndeplini decât sub influenţa 

unei industrii naţionale”442. 

 Admiţând că sistemul capitalist e rezultatul influenţelor străine, a 

circuitelor economice la care e supusă orice ţară, iar România e rezultatul 

influenţelor britanice şi franceze după 1829, iar apoi a celor germane şi austriece 

după anul 1865, Zeletin demonstrează necesitatea creării unui sistem industrial443 

în proprietate autohtonă. Afirmând nevoia unei revoluţii industriale, care consta 

în trecerea de la capitalismul comercial la cel financiar, iar „politica de 

naţionalizare a capitalului vine să întregească politica de întemeiere a unei 

industrii indigene”, autorul confirmă condiţia de ideolog al mişcărilor liberale a 

începutului de secol al XX-lea. 

 Pentru Zeletin, naşterea burgheziei române, a capitalismului autohton şi a 

industriei naţionale, formau procesul de înnoire, necesar României. „Procesul de 

naştere a burgheziei române se confundă cu procesul de regenerare naţională de 

alcătuire a statului modern, unitar şi neatârnat”. Iar înnoirea, modernizarea, 

presupuneau revoluţionarea sistemului agrar, industrial şi politic, astfel încât 

„invazia capitalismului în Principate a impus ridicarea aparatului de circulaţie la 

nivelul vieţii moderne, iar modernizarea aparatului de circulaţie a impus 

modernizarea întregului edificiu al societăţii noastre”, se afirmă în aceeaşi 

lucrare. 

Suprapunând procesele de apariţie a capitalismului cu cel de dezvoltare a 

burgheziei, care apoi, urmărindu-şi interesele de clasă a fost nevoită să dezvolte 
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industria naţională şi să modernizeze societatea în întregul ei, Zeletin reprezintă 

tendinţa proindustrială a curentului general de înnoire a României interbelice. 

 În întreaga desfăşurare ideologică a forţelor puse în jurul dezbaterii 

„agrarianism industrialism”, Lovinescu vine, din nou, cu o concepţie solidară şi 

coerentă logic cu viziunea sa sociologică asupra modernizării României 

interbelice. Situat evident de partea revoluţionarismului prin intermediul 

„sincronizării”, criticul vede, aşadar, (şi faptul l-am mai precizat) în burghezie şi 

în formarea ei şansa modernizării ţării. De aici, inerent, decurge necesitatea 

dezvoltării industriei naţionale ca suport economic al noii clase sociale şi, 

automat, opoziţia conservatorismului ca fiind o forţă reacţionară la un proces 

normal din punct de vedere sociologic, de părăsire a caracterului preponderent 

agricol al ţării. „reprezentând punctul cel mai însemnat al rezistenţei vechiului 

regim împotriva liberalismului social şi economic al revoluţiei, chestia 

proprietăţii rurale rămâne să fie studiată în cadrul forţelor reacţionare.”444, 

preciza Lovinescu plasând astfel problema agrară în bagajul conservatorismului 

ce îl prezenta ca un argument al necesităţii păstrării rutei agrare în ţară. Cu toate 

acestea, criticul nu uită să sublinieze că şi pentru revoluţionari problema agrară a 

stat în atenţie prin însăşi principiile revoluţiei de la 1789. „Acţiunea lor n-a fost, 

aşadar, cum susţine materialismul istoric, expresia unui conflict de forţe sociale, 

ci ecoul unei ideologii umanitare fără nici un substrat economic.”445 Substratul 

afirmaţiei constă însă în reafirmarea primatului factorului ideologic asupra celui 

economic, pe care Lovinescu nu a încetat să îl afirme în sprijinul teoriei sale 

sincroniste. Afirmând întâietatea factorului ideologic în evoluţia unui popor, 

autorul prezintă şi o alternativă la modelele de până la el, toate de concepţie 

materialistă. Lovinescu arată astfel că soluţia înnoirii stă în sincronizarea cu 
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formele culturale ale apusului european şi mai puţin în cea cu formele  materiale 

ale acestuia. „Fără a tăgădui însemnătatea, în unele privinţi, a acţiunii factorilor 

economici, vom dovedi în procesul formaţiei noastre, anticiparea influenţei 

ideologiei sociale asupra capitalismului apusean.”446 De aici rezultă întreaga 

concepţie sociologică  a lui Lovinescu care îl făcea pe Zigu Ornea să afirme: „Spre 

deosebire (de Zeletin-n.n.)Lovinescu a abordat chestiunea din perspectiva 

sociologiei culturii. Este un punct de vedere particularizant  pe care l-am numit, 

într-un studiu special447 „anticipaţia ideologicului asupra economicului.”448 

 Depărtându-ne însă, de caracterul ideologismului lovinescian pe care l-am 

tratat deja, opţiunea criticului pentru liberalism îl conduce spre susţinerea 

industrialismului ca rută de dezvoltare şi deci, a criticii conservatorismului 

retrograd. „Interdependenţă înseamnă, după noi, sincronism, adică tendinţa de 

uniformizare a tuturor formelor de viaţă a societăţilor moderne solidare între ele. 

Poporanism înseamnă însă, sub raport economic, credinţa în putinţa României 

de a avea o dezvoltare economică proprie; prin negarea posibilităţii unui 

capitalism român şi a unei industrii naţionale, poporanismul afirmă necesitatea 

menţinerii unui stat pur agrar, a cărui industrie n-ar trece dincolo de industria 

casnică; cu alte cuvinte, el îşi închipuie  că în mijlocul unei civilizaţii burgheze e 

cu putinţă să dezvoltăm în cadrele ţării noastre o civilizaţie agrară.”449 Mai mult 

criticând alternativa agrară aşadar, şi susţinând necesitatea sincronizării tuturor 

formelor de viaţă, Lovinescu susţine ruta industrială ca una firească şi sincronă 

cu vremurile trăite. „Oricât ar dori unii să rămână la „mulsul vacilor”, mersul 

evoluţiei noastre sociale se îndreaptă automatic spre dezvoltarea burgheziei, 

pentru existenţa căreia nu e nevoie de altfel, de o „industrie mondială”, pe care 
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„Viaţa românească” mi-o cere s-o dovedesc ca posibilă, ci de o industrie „pur şi 

simplu”, în cadrele României întregite.”450 În privinţa problematicii „agrar-

industrial” ca rută de evoluţie a ţării, Lovinescu ajunge, chiar în note acide, să 

demonstreze evidenţa impunerii modernizării ţării prin industrializarea 

economiei ei. Dealtfel, iar autorul a precizat-o,  sincronizarea totală duce tocmai 

la necesitatea  susţinerii industrializării ţării care altfel devenea debuşeul 

economic al ţărilor avansate. 

* 

*       * 

 Pornită aşadar din poziţionarea sa revoluţionară şi din evaluarea corectă a 

rolului burgheziei române (în consonanţă cu Zeletin şi Manoilescu), atitudinea 

pro-liberală a lui Lovinescu întregeşte logic viziunea sa asupra necesităţii 

modernizării României. Văzute atât ca o percepţie corectă faţă de istoria realizată 

de liberali până în deceniul al treilea al secolului al XX-lea, dar mai ales ca o 

necesitate  a continuării ei, şi deci a proceselor generatoare de modernizare a 

ţării, viziunea liberală lovinesciană presupunea trei dimensiuni ce-i oferea 

consistenţă: 

- democratizarea ţării, în sensul subliniat de C. Stere, de continuare şi 

finalizare a operei revoluţionare a paşoptiştilor. Prin înseşi reformele 

de la sfârşitul deceniului al doilea această operă continuase, 

democraţia începuse să se instaleze însă, mentalul colectiv se alinia 

mai greu noilor forme de funcţionare a statului; 

- industrializarea economiei ţării, ca reţetă a modernizării vieţii ei 

economice şi ca soluţie asigurarea propriei existenţe  în concertul 

general european al ţărilor dezvoltate.”Şi în domeniul economic am 

                                                 
450 Ibidem, p. 278; 
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devenit un element activ: o recoltă de grâu mai îmbelşugată sau 

descoperirea unor noi terenuri petrolifere au repercursiuni pe toate 

pieţele mondiale.”451, susţinea Lovinescu observând corect 

interdependenţa economică din care ţara noastră nu se mai putea 

sustrage încă de la sfârşitul secolului al XIX-lea; 

- modernizarea instituţională iniţiată de burghezie prin Constituţia de 

la 1866, chiar cu riscul creării formelor fără fond, să atragă după sine 

modernizarea întregului stat şi mai ales a vieţii sale. „Moravurile 

publice, virtuţile sociale evoluează şi se mlădiază, aşadar, prin 

instituţii.”452, era convingerea lui Lovinescu, iar liberalii prin 

reprezentanţii lor începuseră această operă ce trebuia, în opinia 

criticului, continuată şi în deceniul al treilea. 

Cu astfel de opinii, consonante cu ale reprezentanţilor cei mai de seamă ai 

momentului (Manoilescu în sociologia burghezimii, Zeletin în teoria economică, 

Brătianu în politică), Lovinescu îşi întregeşte viziunea generală asupra 

modernizării României.  

În special, viziunile sociale ale lui I.C. Brătianu au susţinut opiniile lui 

Lovinescu în domeniul politic. „Actul acesta de mare dreptate pe cate ţinea să-l 

înfăptuiască guvernul revoluţiei de la 1848, împroprietărind pe clăcaşi ne pare 

astăzi ca un act de siguranţă socială pe care conducătorii revoluţiei în 

patriotismul lor l-au înţeles şi l-au impus în programul revendicărilor de împlinit 

ca cheia de boltă, ce avea să stârpească ura năprasnică ce se sădise între săteni şi 

proprietarii ce-i nedreptăţiseră şi împilaseră la adăpostul Regulamentului 

organic.”453  

                                                 
451 Ibidem, p. 279; 
452 Ibidem, p. 317; 
453 Din scrierile şi cuvântările lui Ion C. Brătianu,  Tipografia Moldova, Iaşi, 2002, pp. 26-27; 
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Tocmai liberalismul şi istoria acestuia, nu doar din România, îi oferă 

criticului prilejul de a-şi susţine teoria. Revoluţionarism social, modernizare 

instituţională, industrializare, sunt toate concepte ce se regăseau în doctrina 

partidului liberal şi se subsumau istoric obiectivelor urmărite de acesta. De aici şi 

nedreptatea  acuzării lui Lovinescu de a fi realizat o lucrare cu scop doctrinar, ce 

ar fi avut în subtext o continuă trimitere la liberalism. Dovada contrariului 

acestor scuze stă tocmai în relaţia (mai exact în lipsa ei) lui Lovinescu cu acest 

partid sau reprezentanţii săi. Niciodată în timpul existenţei sale criticul nu a fost 

asimilat de liberali, aşa cum, n-a existat nici măcar cea mai mică tentativă de 

instituţionalizare sau oficializare a credinţelor pe care Lovinescu le nutrea. Pur şi 

simplu, pentru criticul devenit sociolog, liberalismul se constituia în elementul 

politic ce-i întregea teoria sociologică. Pentru Lovinescu liberalismul era parte a 

întregului, piesă în sistemul său general, vectorul potrivit pentru aplicarea teoriei 

sale ce avea ca scop final demonstrarea necesităţii sincronismului la toate 

nivelurile existenţei sociale. Astfel de poziţionări ale marelui liberal, îl fac pe E. 

Lovinescu să se exprime atât de elogios la adresa lui. „Ion C. Brătianu, cu 

deosebire, este omul care a înţeles mai adânc că, pe ruinele regimului agrar, 

trebuiau puse bazele noului regim al capitalismului bancar; el este, deci 

adevăratul creator al burgheziei române.”454 

 

 

 

 

 

 

                                                 
454 E. Lovinescu, op.cit., p. 117; 
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CAPITOLUL III 

 

ACTUALITATEA SINCRONISMULUI LOVINESCIAN - 

VALORIZAREA LUI ÎN EPOCĂ ŞI ASTĂZI 

 

 

„Ieşind din faza sa platonică şi inconştientă, interdependenţa 

intelectuală, economică şi artistică pare a intra într-o fază de 

organizare prin unificarea monedei, a măsurilor metrice, a 

tarifelor de drum de fier, prin uniunea poştală de la Berna, 

prin stabilirea unei legislaţii comerciale uniforme pentru 

apărarea capitalului ce nu cunoaşte graniţe (...)” 

E. Lovinescu 

A vorbi despre „actualitatea” teoriei lovinesciene astăzi, presupune cu 

stricteţe depăşirea etapei analitice a textului „scepticului mântuit” şi obligă, prin 

însăşi acurateţea unor lumini pe care le aruncă, la aşezarea pe locul care îi 

aparţine: acela alături de ceilalţi precursori ai integrării europene ai României. 

Beneficiind de viziune socială, alături de M. Manoilescu sau C.R. Motru, 

politică alături de I.C. Brătianu, culturală, lângă G. Ibrăileanu, şi chiar economică, 

alături de V. Madgearu sau Şt. Zeletin, E. Lovinescu dovedeşte, prin viziunile 

explicite din „Istoria civilizaţiei române moderne”, capacitate de predicţie 

caracteristică doar marilor gânditori. Repudierea socialismului, ca teorie socială 

neadecvată fondului spiritual românesc şi utopie neaplicabilă, îl aşează pe 

Lovinescu alături de gânditori de talia lui Fr. Hayek şi fac totodată, din mesajul 

său, unul cu implicaţii în contemporaneitatea noastră. Evidenţiind, din această 

perspectivă, lipsurile nu numai ale socialismului, dar şi a celorlalte curente 
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concurente modernizării, ca tradiţionalismul sau extremismul xenofob, 

Lovinescu insistă asupra necesităţii modernizării ca singură cale posibilă de 

evoluţie a României primei jumătăţi de secol XX, alături de sincronizarea cu 

ţările europene. 

Din perspectiva strictă a interpretării textului lovinescian, opera criticului 

literar devenit sociolog e actuală prin două dimensiuni ale sale: în primul rând, 

prin lucrarea publicată în anii 1924-1925 Lovinescu a sădit „sămânţa 

modernismului românesc” în cultură, caracterizat prin însăşi tendinţa, reproşată 

în istoriografia lucrării sale, de abordare critică a istoriei culturale a poporului 

nostru; mai apoi, în cel de-al doilea rând, surprindem în întreg spiritul operei 

criticului o dimensiune pe care azi o numim „europenizare” a ţării noastre, 

dimensiune accentuată, mai ales, de istoria ultimilor douăzeci de ani de istorie a 

României. Elaborăm, şi din acest motiv, capitolul de faţă, cu conştiinţa faptului că 

cea mai evidentă dimensiune actuală a mesajului „Istoriei civilizaţiei române 

moderne” constă tocmai în materializarea acestui proces de integrare a României 

în structurile instituţionale ale Uniunii Europene, adică în modernizarea ei 

propriu-zisă, precum şi al aceluia de adoptare a valorilor şi filosofiei ce stau la 

baza acestui edificiu suprastatal (adică în reconfirmarea atitudinii moderniste a 

României). Reaşezând astfel, locul lui Lovinescu între marii ideologi ai României 

interbelice, răspundem de fapt datoriei morale de a aduce semnificaţia 

lovinescianismului în conştiinţa contemporană, ca pe un fundament sau o 

prefigurare istorică a tot ceea ce ţara noastră trăieşte astăzi: reaşezarea, cu 

drepturi depline, în concertul ţărilor continentului european. 
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III. 1. Modernizare, raţionalizare şi europenizare 

 

 

Luând, aşadar, ca punct de plecare orizonturile pe care teoria 

sincronismului  lui Lovinescu le deschide astăzi, în faţa fenomenului generic 

denumit ca „integrare europeană”, câteva aspecte ni se par relevante din 

perspectiva „actualităţii sincronismului lovinescian”. Primul reper ne pare a fi 

„antinomia tradiţie-modernizare” şi valenţele pe care ea astăzi le cunoaşte. 

Trecută prin prisma dictonului „unitate în diversitate” sub care cultura 

europeană îşi trăieşte azi evoluţia, vechea antinomie se diluează treptat într-o 

pereche de opţiuni care nu se mai resping reciproc. Iar la vremea publicării 

lucrării lovinesciene autorul a oferit soluţii pe care el le subsuma noţiunilor de 

„rasă”, „temperament”, şi „filtru naţional”. Apoi, pentru a trece la alt nivel, 

implicaţiile fenomenului de „adaptare” au un efect esenţial în ceea ce noi numim 

azi „integrare”, respectiv conştientizarea fenomenului de „interdependenţă” ca 

punct comun între independenţă (ca autism cultural) şi dependenţă totală. În 

sfârşit, ecuaţia „modernizare-europenizare” îşi cunoaşte astăzi, sau cel puţin aşa 

ar părea la prima vedere, culmea succesului prin intermediul fenomenului de 

preluare a acquis-ului comunitar. Evaluată însă, din perspectiva raţionalităţii 

impuse de orice fenomen de modernizare, adică de adaptare a datelor şi faptelor 

la un scop general, modernizarea, în primul rând legislativă şi inerent 

instituţională, aduce în discuţie aspecte mult mai profunde ale acestui proces, 

care la suprafaţă ar putea părea unul destul de facil. Cât de legitim este însă 

modelul european de raţionalizare, deci de modernizare, prin prisma datului 

genetic al poporului nostru – este o întrebare pe care Lovinescu a intuit-o chiar 

dacă nu i-a oferit un răspuns tranşant în chiar cadrul lucrării studiate. Soluţia 
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oferită de el, aşa cum vom arăta, era întâi de preluare, adică de sincronizare, iar 

apoi de adaptare, conformă cu rasa şi temperamentul poporului român. 

Toate aceste aspecte, astăzi la distanţa aproape a unui secol de publicarea 

lucrării „Istoria civilizaţiei române moderne” ne apar ca problematici ce aduc, 

deloc artificial, teoria sincronismului lovinescian în contemporaneitate. Din acest 

motiv, sub titlul „Actualitatea sincronismului lovinescian”, ne-am propus mai 

ales să le semnalăm, fără a avea pretenţia de a a oferi răspunsuri finale, ci, 

eventual, de a readuce în actualitate o operă poate prea uşor clasificată. 

 În cadrul larg al dezbaterii binomului „modernizare-europenizare”, 

punctul cel mai potrivit de plecare  e constituit din perspectiva unui alt concept 

definitor al secolului al XIX-lea, acela de „raţionalizare”. De puterea pe care acest 

concept o primise şi o emana odată cu Revoluţia de la 1789 ne-am ocupat deja în 

capitolul dedicat „atmosferei culturale a epocii” despre care vorbim, iar despre 

critica adusă raţionalismului odată cu cea de-a doua jumătate a aceluiaşi veac am 

vorbit odată cu analiza a ceea ce noi am numit „ruta revoluţionară” pe care E. 

Lovinescu o adoptase. Revenind însă, ne pare esenţial să subliniem legătura 

strânsă pe care conceptul de modernizare o înregistrează, având pus alături pe 

cel de raţionalizare. Aproape indisolubile, cele două concepte stau ca semne 

specifice întregului secol al XIX-lea, atâta timp cât prin modernizare se urmărea, 

conform filosofiei iluministe, raţionalizarea vieţii sociale, adică punerea ei, prin 

intermediul instituţiilor mai ales, în slujba şi folosul omenirii. În mod inerent, 

întregul efort cultural al secolului amintit a stat sub acest semn, al raţionalizării 

sau a criticii ei, ca efort de înstăpânire a omului asupra lumii înconjurătoare. „A 

raţionaliza a însemnat multă vreme plierea la cerinţele raţiunii eterne a 

lucrurilor; lumea fiind guvernată de o raţiune atemporală, raţionalizarea 
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afectează doar activităţile umane, o parte a lor.”455 Încet dar sigur, prin 

modernizare, umanitatea a impus o mai strânsă raportare a lumii la propria-i 

măsură şi a adus o corelare a scopurilor sociale cu datele faptice ale lumii, 

redescoperite prin puterea ştiinţelor numite de atunci „pozitiviste”. Modernul 

afost determinat, în continuare, ca raţionalizare, dar ca o raţionalizare ce pune în 

lucru două tipuri: alături de tipul de raţionalitate încorporat în economia, ştiinţa 

şi tehnica modernă, tipul de raţionalitate încorporat în interacţiunile sociale şi 

mai ales în programele moral-practice şi politice ale culturii moderne”456 

evidenţiem aici, din aceeaşi perspectivă propusă de autorul textului citat, 

dimensiunea „raţionalistă” a operei lovinesciene, mai exact latura ei 

raţionalizatoare din umbra „modernităţii” ei asumate. Rămasă încă, chiar dacă la 

început de secol XX, în atmosfera puternic modernist-revoluţionară, opera lui E. 

Lovinescu se înscrie în reperele efortului de raţionalizare a societăţii, propus şi 

impus odată cu epoca modernă a umanităţii. Adusă la lumina tiparului într-o 

perioadă în care cultura nu cunoştea încă „emoţiile postmodernismului”, dar 

adusese grave acuze raţionalismului ca vinovat pentru modernizarea  vieţii 

sociale, „Istoria civilizaţiei române moderne” a lui Lovinescu se înscrie perfect în 

specificul ideologic al modernizării ca efort de raţionalizare a societăţii umane şi 

existenţei ei. 

 Pentru un alt congener al lui Lovinescu, N. Bagdasar, raţionalitatea e 

prezentă în toată cultura europeană şi, cu atât mai mult, în fiecare din elementele 

ei constitutive. „Adevărurile ştiinţifice, normele morale, principiile estetice şi 

dogmele religioase, sunt elemente constituente a ceea ce se cheamă cultură 

europeană, şi, ceea ce este important, elemente egal îndreptăţite în cadrul ei.”457 

Iar dacă la nivelul ştiinţelor, raţionalitatea e prezentă prin însăşi scopul ei ultim, 
                                                 
455 Andrei Marga, Raţionalizare, comunicare, argumentare, Ed. Grinta, Cluj-Napoca, 2009, p. 13; 
456 Ibidem, p. 25; 
457 N. Bagdasar, Din problemele culturii europene, Ed. Fundaţia Intellegentia, Bucureşti, 1998, p. 19; 
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iar la nivelul moralei şi esteticii tot ea reprezintă mijlocul lor de proiectare, 

Bagdasar găseşte ţi în religia europeană semnele raţionalităţii. „Atât catolicismul 

cât şi ortodoxismul, deşi se întemeiază pe actul originar al revelaţiei, nu exclud 

din sânul lor formele logice, ci dimpotrivă recurg totdeauna la ele, ca să exprime 

cu mijloace raţionale tocmai ceea ce este mai iraţional şi mai isesizabil.”458 

Raţiunea stă, aşadar, ca semn definitoriu deasupra întregului comportament 

cultural al umanităţii intrate în era modernităţii. La rându-i, „Istoria civilizaţiei 

române moderne” a lui Lovinescu se aşează în cadrul acestui demers prin câteva 

din elementele ei constitutive; altfel cum ar putea fi privită încercarea autorului 

de a descifra fenomenul sincronismului, prin explicaţii nomologice, respectiv 

prin intermediul legilor imitaţiei şi adaptării? Sau tentativa lovinesciană de a 

descrie fenomenul estetic prin „teoria mutaţiei valorilor estetice”? Desigur, prin 

prisma aceluiaşi demers modern, de a surprinde raţionalitatea lor şi apoi de a le 

raţionaliza, adică de a le aşeza (raporta) la conformităţile presupuse de însăşi 

existenţa umană. 

 Plecând de la aceste premise, angajate din punctul de vedere al 

raţionalităţii presupuse de orice comportament modern, subscriem odată cu A. 

Marga la clasificarea operei sociologice a lui Lovinescu. „Operă de reflexivitate 

de prim ordin, Istoria civilizaţiei române moderne (1924-1925), pe care el a 

elaborat-o în plină controversă a modernizării care a avut loc în cultura noastră 

interbelică, îmbrăţişează procesul modernizării şi îl urmăreşte până în pragul 

abordării lui ca proces de raţionalizare.”459 Urmărind şirul gândirii exegetului nu 

putem să nu surprindem calitatea operei lovinesciene de a fi „cuprinzătoare”. 

Într-adevăr, luând în considerare premisele „Istoriei civilizaţiei române 

moderne”, clasificarea tendinţelor ideologice ale epocii în categorii distincte 

                                                 
458 Ibidem, p. 24; 
459 Andrei Marga, op.cit., p. 196; 
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(revoluţionari şi reacţionari), demersul sociologic din ultimul capitol, cel dedicat 

„legilor de formare a civilizaţiei române moderne”, precum şi întreaga 

radiografiere istorică a gesturilor ideologice ale secolului al XIX-lea ce formează 

însăşi obiectul studiului, caracterul de completitudine reiese cu evidenţă. Marele 

merit, apoi, al lucrării lovinesciene este acela de a da „cel mai bine seama de un 

fapt fundamental al modernităţii: caracterul ei „deschis.”460 Prin însăşi fondul 

teoretic al „legii sincronismului” Lovinescu surprindea principala latură a 

modernităţii, respectiv aceea de a crea interdependenţe pozitive între culturile 

continentului european, de a provoca dialoguri între acestea astfel încât marile 

idei configuratoare, văzute şi definite ca „spirit al veacului” să se poată propaga 

la un nivel observabil şi evident, aşa cum întreaga ideologie revoluţionară de 

după 1789 reuşise să o facă. 

 Într-adevăr, premisele tentativei lovinesciene de a impune modernitatea 

culturală şi instituţională avea premise atât în întregul secol XIX european, dar şi 

în cultura română de până la mijlocul celui de-al treilea deceniu. Şi dacă ar fi să 

numim doar pe Maiorescu, Drăghicescu, Ibrăileanu, Sanielevici, Motru, Iorga, 

am observa cu uşurinţă faptul că Lovinescuse încadra uşor într-o pleiadă de 

tentative pro – sau antimodernizatoare. Sporul pe care Lovinescu l-a adus însă 

stă, între primele rânduri, alături de poziţia în privinţa „formelor fără fond”, în 

accentul pe care criticul dorea să-l pună pe importanţa ideologiei în sistemul 

deschis pe care modernitatea îl aducea. Cel puţin odată cu publicarea lucrării lui 

Zeletin, „Burghezia română, Originea şi rolul ei istoric”, punctul de vedere 

materialist părea că se impusese în domeniul dezbaterii publice. „Liberalismul 

economic a dominat, de fapt, cu mici oscilaţii, gândirea, şi mai ales, practica 

economică a ţării până la introducerea sistemului comunist în 1948.”461 Iar 

                                                 
460 Ibidem, p. 197; 
461 Adrian Marino, Descoperirea Europei, Ed. Aius PrintEd, Craiova, 2006, p.20; 
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Lovinescu a surprins tensiunea astfel creată, mai ales polarizarea excesivă în 

favoarea economicului în faţa ideologicului, în largul proces de sincronizare şi 

modernizare a ţării. Din acest motiv, el a propus teoria „priorităţii ideologicului 

în faţa economicului”, care venea să echilibreze tendinţa materialistă configurată 

odată cu lucrarea lui Zeletin, şi care suferea însă de surprinderea cel puţin 

exagerată a echilibrului între cele două mecanisme. „Ideea după care 

modernizarea culturală şi instituţională este dependentă în dinamica ei de 

dezvoltare economică, dar urmează o logică proprie, că ea presupune 

dezvoltarea economică, dar nu este un simplu instrument al acestuia, i-a rămas 

străină.”462 Echilibrul pe care Lovinescu îl aduce, fie şi prin semnalarea 

„priorităţii ideologicului în faţa economicului” îşi dovedeşte azi, încă odată, 

după experienţa sincronizării interbelice, valabilitatea.  Cele două procese sunt 

adiacente, nicidecum condiţionate, cu atât mai puţin dezvoltarea economică nu 

blochează modernizarea, sau putinţa ei, culturală sau instituţională. Proces mai 

difuz şi mai dificil de evaluat, modernizarea culturală a izbucnit în România 

imediat după ruptura cu modelul comunist, cea instituţională la fel, însă ralierea 

la modernizarea economică, adică la modelul capitalist-raţional a suferit 

temporizări succesive ce n-au blocat nicidecum iniţierea celorlalte două tipuri de 

modernizări. Semnalul tras de Lovinescu în acest sens îşi trăieşte aşadar, şi azi 

validitatea, construindu-se astfel într-unul din „elementele actualităţii mesajului 

lovinescian”. Prin demersul său raţionalizator de a explica legile formaţiei 

civilizaţiei române moderne Lovinescu contribuie la acel echilibru, demonstrat 

de ideea postumă lui, între factorii economici şi ideologici, ca vectori ai 

modernizării prin sincronizare caracteristică secolului al XX-lea. 

                                                 
462 Andrei Marga, op.cit., p. 199; 
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 Prin teoria oferită asupra sincronismului, pe care îl vedea ca pe o 

interdependenţă sporită continuu, specifică epocii şi vieţii culturale moderne, 

Lovinescu „s-a asociat apărării modernizării, dar şi-a depăşit înaintaşii cu o 

perspectivă mai cuprinzătoare.”463 Iar aspectul l-am subliniat pe parcursul 

lucrării noastre , considerându-l definitoriu pentru opera sociologică a criticului. 

„Obiectivările modernizării cuprindeau gama largă a tuturor aspectelor vieţii 

sociale, de la tehnică modernă, ştiinţă, spirit critic, regim agrar raţionalizator, 

drepturi moderne preluate din spiritul revoluţionar al anilor 1800 specifici 

Revoluţiei franceze, dar mai ales instituţii moderne care să poată susţine întreg 

acest demers. Iar Lovinescu a surprins acest aspect esenţial precum şi greutatea 

lui din perspectiva modernizării. Mai exact, a înţeles principiul conform căruia 

prin instituţiile moderne, (lor le era adresată critica „formei fără fond”), efortul 

de raţionalizare a societăţii se realizează cel mai uşor atâta timp cât instituţiile 

acestea vor impune regulile de funcţionare generale ale socialului. „Afirmarea 

valorii instituţiilor ca principiu al progresului social este formula însăşi a 

raţionalismului şi, în genere, a cugetării sociologice a veacului al XVIII-lea cu 

adânci repercursiuni şi asupra veacului al XIX-lea;”464 Nefiind aşadar, străin de 

tot efortul presupus de raţionalism, Lovinescu trece în revistă fundamentele 

ideologice ale instituţionalismului modern ce stătea la baza societăţii secolului al 

XX-lea, numit „idealism social”. Oferind exemplul filosofiei engleze, unde 

raţionalismul se transformă în utilitarism, autorul trimite la operele lui Locke, 

Hume, Priestley, Smith sau Bentham. „Pentru această şcoală, adevăratul 

principiu al oricărui guvern trebuie să fie fericirea unui număr cât mai mare de 

indivizi.”465 Cu alte cuvinte, eficientizarea maximă a activităţii umane, în cazul 

acesta a guvernării, acţiune raportată la suma indivizilor ce beneficiază de 
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roadele ei. „Liberalismul englez este reprezentat apoi pe la 1860 prin cugetarea 

lui John Stuart-Mill, după care facultăţile speculative ale speciei omeneşti sunt 

factorul principal al progresului social.”466 Destule concepte specifice 

modernismului pentru a putea sublinia recunoaşterea efortului de raţionalizare a 

societăţii în lucrarea lui E. Lovinescu. Accentul pe „facultăţile speculative ale 

speciei omeneşti”, „progresul social”, sunt toate repere ale gândirii moderne ce 

viza societatea secolului al XIX-lea. Trecând apoi prin sociologia critică la adresa 

teoriei valorii instituţiilor pentru societate (exemplele sunt Lilienfeld, Skinhel, 

Kolb, etc), criticul ajunge să emită propriile enunţuri nu înainte de a le 

fundamenta pe exemple din istorie. Arătând că în cazul unor popoare diferite, 

aceleaşi instituţii au produs efecte contrare, Lovinescu afirmă totuşi importanţa 

acestora în mersul societăţii. ”Instituţiile democratice nu ridică, desigur, 

mentalitatea negrilor din San-Domingo, nici nu dau rezultate la rase inferioare. 

(...) Ceea ce este, însă, instrucţia pentru individ este regimul politic pentru 

societăţi.”467 Din acest motiv, instituţiile pot creiona şi corecta moravurile sociale, 

iar exemplul cel mai potrivit aici este tot cel englez, care în secolul XVIII avea 

încă o viaţă politică viciată chiar într-un regim parlamentar, însă peste un secol 

situaţia este profund modificată. Franţa, la fel, mai bine de cincizeci de ani a 

înregistrat, prin amplificarea corpului electoral fenomene atipice, cu un legislativ 

în continuare monarhist într-un regim republican impus la 1789. 

 Tensiunea pe care însă, o astfel de poziţie raţionalistă în privinţa 

instituţiilor, o aducea faţă de mişcarea autohtonistă, avea să o înregistreze 

Lovinescu odată cu primele referinţe critice la adresa operei sale. Efectul se 

datorează, evident, tocmai acestei poziţionări moderniste ce impunea 

raţionalizarea tuturor activităţilor umane. „Dar, dincolo de această plasare a 
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„Istoriei civilizaţiei române moderne”, lucrarea lui Eugen Lovinescu rămâne un 

moment important şi din punctul de vedere al teoriei raţionalizării prin apărarea 

ideii superiorităţii societăţii moderne, caracterizată de raţionalizare, şi prin 

respingerea semnificativă a „tradiţionalismului”, ce rămâne şi astăzi valabilă.”468 

Obţinem aşadar, un al doilea aspect al „actualităţii” discursului lovinescian, în 

sensul pe care A. Marino îl surprinde la începutul mileniului al III-lea. „Cultura 

română modernă nu poate fi doar o antologie ruralistă, iar ţăranul român nu 

poate rămâne la infinit patriarhul comunitar al societăţii şi culturii româneşti 

etern „rurale.”469 Trecerea, depăşirea propusă de Lovinescu, în sensul 

sincronismului instituţional cu caracter raţionalist-modern, avea premisele ei 

evidente şi se impunea chiar mai mult decât în alte domenii. „Ideea creşterii 

evolutive rămâne, totuşi, atât de înrădăcinată în spirite, încât ceea ce ar părea 

absurd în domeniul tehnicii pare un adevăr indiscutabil în materie de 

instituţii.”470 Oferind exemplul literaturii, Lovinescu nu mai lasă loc de întoarcere 

în cazul instituţiilor. „Literatura română, de pildă, n-a refăcut fazele dezvoltării 

literaturii universale, ci s-a dezvoltat revoluţionar, pe baza sincronismului; fără 

să fi avut un clasicism, am avut un romantism, pentru că această mişcare 

europeană a coincidat cu însuşi momentul formaţiei noastre literare.”471 Cu 

aceasta, evoluţionismul susţinător al tradiţionalismului nu mai avea argumente 

în faţa a ceea ce Lovinescu numea sincronizare. „Respingerea tradiţionalismului 

stă la Eugen Lovinescu pe suportul unei întregi concepţii cu privire la dinamica 

modernizării în ţările europene.”472 Cu referire la solidaritatea sincronică 

înregistrată la nivel ideologic, Lovinescu anunţă imposibilitatea viziunii 

autohtoniste, înafara timpurilor şi logicii moderne. „De un veac, mai ales, toate 
                                                 
468 Andrei Marga, op.cit., p. 205; 
469 Adrian Marino, op.cit., p. 75; 
470 E. Lovinescu, op.cit., p. 299; 
471 Ibidem, loc.cit.; 
472 Andrei Marga, op.cit., p. 205; 



 210

curentele ideologice, toate formele de artă, într-un cuvânt, întreaga viaţă 

spirituală se dezvoltă pretutindeni sincronic, într-un ritm unic.”473 Din acest 

sincronism, tradiţionalismul este exclus, iar exemplul instituţional e doar unul 

din argumentele ce stau la baza evidenţei sale. „Al doilea argument, oarecum 

legat cu primul, (al limbajului-n.n.), plasează discuţia pe terenul instituţiilor. 

Tradiţionalismul pleacă de la postulatul excelenţei epocii voievodale, în care s-ar 

fi realizat „participarea naţiunii în forma cea mai largă cu putinţă” la treburile 

publice, idealizând nostalgic şi romantic, în contrast cu o realitate mult mai 

prozaică.”474  

 Istoria, cu trecerea ei pe deasupra timpului, confirmă azi, la aproape un 

veac de la momentul publicării lucrării lovinesciene, ca criticul mai întâi literar, a 

avut dreptate. Cu toată critica adusă „formelor fără fond” pe care el însuşi le 

susţinea ca pozitive, formele lovinesciene au tras societatea românească în 

vârtejul general european al sincronizării. Mărturie stau toate evaluările 

contemporane nouă, dedicate acelei epoci, ce converg înspre plasarea ei pe cea 

mai înaltă treaptă a sincronismului cu Europa: „modernitatea românească a atins 

atunci, (perioada interbelică-n.n.) culmile cele mai înalte şi tot atunci rezistenţa 

împotriva ei.”475 Că reacţiunea adusă de mişcarea autohtonistă a fost viguroasă, 

este evident, iar Lovinescu a simţit-o personal. Însă urmărind rezultatul 

confruntării celor două poziţii, el poate fi evaluat ca perioadă de real progres a 

civilizaţiei române moderne. „Administraţia liberală din anii douăzeci nu a fost 

poate „ideală”, dar a fost solidă. Ea a realizat fără îndoială construcţia statului 

modern român şi reconstrucţia economiei şi a societăţii, prin industrializare 

accelerată şi severitate politică internă.”476  

                                                 
473 E. Lovinescu, op.cit., p. 299; 
474 Andrei Marga, op.cit., p. 207-208; 
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 Urmărind astfel, firul roşu al lucrării lui Lovinescu, constituit din 

discursul pus în slujba necesităţii sincronizării culturale româneşti la cultura 

europeană, cea a modernităţii, iar în paralel faptele istorice din secolul al XIX-lea 

şi începutul celui de-al XX-lea, putem vorbi de realitatea fenomenului 

„modernizare-europenizare” aplicat la civilizaţia română modernă. „E vorba de 

o tradiţie de gândire născută şi dezvoltată în Occident.”477, tradiţie pe care criticul 

o reafirma şi, mai ales, o reimpunea pe scena dezbaterilor ideologice din 

România. În urma a aproape un secol de la prima mişcare vădit modernizatoare 

a României, Lovinescu nu făcea decât să reafirme singurul curs posibil al 

evoluţiei noastre ca popor. Iar acest curs avea deja o istorie a sa, pe care puterea 

raţiunii o susţinea ca fiind pozitivă şi singura posibilă, la acea vreme ca şi astăzi. 

„Gândirea iluministă raţionalistă are o tradiţie românească de peste două secole. 

Ne revendicăm de la „Europe luminată” încă de la sfârşitul secolului 18. (...) 

Trebuie neapărat subliniat şi faptul că o astfel de orientare are în acelaşi timp o 

direcţie politică şi naţională, în sensul „regenerării”, „democratizării” şi 

„liberalizării” Ţărilor Româneşti.”478  

 Modernizare aşadar, ca raţionalizare, spre europenizare. Sub semnul celor 

trei concepte stă întreaga lucrare a lui Lovinescu, venită ca o reafirmare a 

necesităţii lor într-o perioadă în care critica raţionalismului şi deci, a 

modernizării, înregistra, la nivel european şi în mod sincron – românesc, o 

fortifiere susţinută de însăşi realităţile postbelice. Cu toate acestea, Lovinescu 

aduce la lumină o lucrare dedicată unui fenomen ce trebuia să continue – în 

opinia sa – sincronismul cu aspectele culturale ale Europei. Venită atunci ca o 

reconfirmare a direcţiei paşoptiste şi o reafirmare a continuării modernizării, 

lucrarea îşi trimite mesajul încă actual şi pentru zilele noastre, la aproape o sută 
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de ani de la publicare. „După 150 de ani de „europenizare” aproximativă, blocată 

de o jumătate de secol de dictatură antieuropeană, metodele asimilării şi 

reintegrării europene rămân, în continuare, obiective actuale.”479 Obiectivul 

românesc al europenizării este în continuare actual, procesul a redevenit actual 

prin însăşi voinţa istoriei, iar, deşi stringenţele modernităţii asumate îl fac mai 

complex ca acum o sută de ani, reperele lui fundamentale sunt aceleaşi: 

raţionalizare – modernizare – europenizare. 
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III. 2. Interdependenţă – adaptare – integrare  

 

 

 Vorbim la Lovinescu, ca un summum al lucrării sale, de un întreg proces 

de „aculturaţie”, respectiv de preluare a formelor culturale dintr-o societate 

anume, (în cazul nostru o naţiune, iar mai nou de o sumă de naţiuni) şi 

transplantarea lor într-o altă naţiune, după cum vom vedea, cu o structură 

culturală cel puţin aparent diferită. Desigur, într-un asemenea caz, două 

probleme majore vin să stea în calea reuşitei procesului, sau, mai exact, s-ăi 

influenţeze rata succesului. Prima dintre ele stă în „problema fondului naţional”, 

respectiv în acel filtru responsabil de preluarea şi simularea noului model, filtru 

care vine să adapteze cultura preluată la noul ei mediu de desfăşurare. A doua 

dintre ele e reprezentată de sinonimiile sau apropierile pe care cele două culturi 

(franceză şi română în perioada interbelică), (europeană şi română în 

contemporaneitate), le prezintă. Ajunsă să se autodefinească drept „cultură 

europeană”, cultura română are drept asumată o istorie destul de scurtă – două 

sute de ani – de apartenenţă la cultura europeană. Până în secolul al XVIII-lea, 

România era doar geografic parte a Europei, şi aici însă cu precizarea că era parte 

limitrofă. Toate aceste aspecte fac obiectul subcapitolului de faţă, adăugând însă 

un aspect ce reiese tot mai evident odată cu abordarea lor: când românii au 

adoptat şi integrat cultura franceză în special, au făcut-o într-un timp record, 

după unii autori cu cea mai mare rapiditate între toate popoarele din acest colţ 

de Europa. Iar acest fenomen îşi aşteaptă explicaţiile, desigur cu implicaţii în 

toată problematica deja anunţată. 

 Fenomenul în sine însă, ce îşi are originile în interdependenţa specifică 

vieţii culturale moderne, şi finalitatea în adoptarea respectiv integrarea formelor 
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culturii superioare, nu e unul simplu şi nici liniar. Însăşi datele şi faptele 

culturale presupun axioma temporală pentru transferul propriu-zis, iar apoi nu e 

de neglijat nici reacţia tradiţionalismului local cu scop frenatoriu în întreg acest 

proces. Implicaţiile şi determinările presupuse erau însă conştientizate de cei ce 

îşi propuseră implicarea în întregul proces denumit ulterir de Lovinescu 

„sincronism”. „Evident, un astfel de program ambiţios, dificil şi de mare 

anvergură istorică nu poate fi realizat decât printr-o politică şi „tehnică” specială. 

Odată consumat momentul incandescent al „începutului” revoluţionar mesianic, 

paşoptiştii cu simţ politic şi-au dat seama că metoda nu poate fi decât integrarea 

progresivă, prin compromisuri şi adaptări succesive la realităţile geo-politice şi 

presiunile contextului internaţional.”480 Fie şi doar simpla enumerare a etapelor 

presupuse de întregul proces e de ajuns pentru a sugera amploarea şi 

complexitatea sa ca întreg având un obiectiv final integrarea totală (ţinând cont 

de valenţele actuale ale termenului) în „spaţiul cultural european”.  

 Începând numai cu problema interdependenţei, datorată în concepţia lui 

Lovinescu „spitului veacului” şi cuceririlor tehnice moderne şi preluată de la 

Gherea şi Ibrăileanu, şi căreia Lovinescu nu-i acordă alternative, e suficient 

pentru înţelegerea complexităţii fenomenului. Oricum ar fi însă, alternativele în 

faţa ei sunt puţine şi niciuna plauzibilă. „dar dacă la începuturile intrării noastre 

în planul civilizaţiei moderne, nu se poate vorbi de o interdependenţă, nu se mai 

poate vorbi azi nici de o „determinaţiune” în sensul pe care, după cum vom mai 

vedea, vor să-l dea unii comentatori ai lui Gherea, adică în sensul impunerii unor 

forme diferenţiate şi chiar inferioare de viaţă socială, după interesul strâmt al 

popoarelor înaintate.”481 Tocmai dependenţa pe care autohtoniştii o aclamau ca 

preferabilă, conducea ţara spre drumul unilateral al plasării pe o treaptă veşnic 
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inferioară culturii europene. „(...); dar şi „determinaţiunea” ca şi 

„interdependenţa”, adică ambele momente ale formaţiei civilizaţiei române 

moderne, dominate de un spirit unic, pot fi înglobate într-o singură lege: în legea 

sincronismului vieţii moderne, care lucrează în chip nivelator şi nu de 

diferenţiere.”482 La rându-i, aşadar, un alt concept parte integrantă a aceluiaşi 

proces general de impunere şi preluare a unei culturi superioare. „Această 

„interdependenţă”este echivalată de Eugen Lovinescu cu fenomenul 

„sincronismului”, pe care îl consideră o veritabilă lege a societăţii moderne: 

„legea sincronismului vieţii moderne.” Sincronismul nu este altceva decât forma 

contemporană cea mai pregnantă a „interdependenţei.”483 Pe bună dreptate însă, 

fenomenul poate implica şi reacţii critice, trecând peste ceea ce am numit în 

epocă „reacţia autohtonistă”. „Proiectarea a ceea ce este succesiv în planul 

simultaneităţii îmi pare semnul unei pasiuni periculoase şi sublime totodată: să 

câştigi un avans faţă de ceilalţi, să faci repede tot ceea ce alţii au făcut pe îndelete; 

dar şi al unei valorizări a timpului cu totul diferită de cea care acţionează în alte 

culturi. (...) Dar vom vedea în curând că această fugă înainte operează mai 

degrabă la suprafaţă, deoarece în profunzime, contemplarea valorilor constante 

ale sistemelor tradiţionale (folclorice) nu face, desigur, decât să anuleze timpul. 

...Tot ceea ce s-a realizat în România pare să se fi făcut în pofida sau contra 

timpului.”484 Acesta pare să fie astăzi „paradoxul român”, atâta timp cât, în toată 

istoria ei modernă, ţara noastră s-a situat exclusiv relativ la axa „sincronismului”: 

total până în 1948, respins până în 1989, revenit în contemporaneitate. Anunţat 

însă sub titlul simplu de „sincronism”, chiar cu aspect paradoxal, fenomenul 

presupune aspecte subiacente, valabile atunci, ca şi acum, când numele său este 

„integrare”. Imitaţia, ca proces sociologic preluat din teoria lui Gbriel Tarde, cu 
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secvenţele ei amintite de Lovinescu, (adoptare-adaptare, stimulare-simulare), 

produc şi astăzi retorici valabile parcă într-una în cazul culturii române. „(...) ţin 

să precizez că eu consider operativă nu ideea de „imitaţie”, fie acestă expresie şi 

în înţelesul lui Tarde, ci ideea de „adoptare-adaptare”, de model operativ în total 

sau mai ales în parte.”485 Să mai amintim doar, că fără a ezita în favoarea 

procesului de imitaţie, Lovinescu distingea între grade ale ei, sugerând „imitaţia 

integrală” ca soluţie pentru „sincronismul” vieţii culturale române?  „Imitaţia 

revoluţionară având un caracter integral, procesul formaţiei civilizaţiilor recente 

nu mai trece prin fazele preliminare şi prin treptele formale ale evoluţiei 

obişnuite.”486, vorbea Lovinescu despre singura variantă deschisă României de a 

se integra în concertul cultural european. Doar ţările aflate în stadii apropiate de 

dezvoltare îşi pot permite imitaţii nerevoluţionare. „Sub raportul civilizaţiei sale, 

România era în astfel de condiţiuni, încât introducerea formelor nu se putea face 

decât integral şi nu prin selectare...”487  

Oricât de contestate însă, atât imitaţia cât şi sincronismul, luate ca şi concepte 

esenţiale ale teoriei lovinesciene, mai ales în epoca interbelică, pare că balanţa 

adevărului se înclină tot în favoarea criticului, atâta timp cât şi astăzi opiniile 

converg tot înspre valabilitatea lor, raportată însă la un concept mult mai larg: 

Europa. „Privind retrospectiv şi prospectiv, experienţa paşoptistă şi 

postpaşoptistă permite rezolvarea, în esenţă, a problemei centrale a „formelor 

fără fond”. Ea îşi păstrează întreaga actualitate. Rezumă nu numai disputa 

esenţială în jurul României moderne, dar şi modalitatea remodernizării sale după 

„noaptea totalitară”, pentru a relua o formulă a lui Vladimir Tismăneanu.”488 Şi 

aceasta deoarece, chiar dacă astăzi realitatea culturală la care ne raportăm se 
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numeşte Europa, ideologia revoluţionară e înlocuită cu identitatea Europeană, 

iar mănunchiul de legi şi instituţii poartă numele de „acquis comunitar”, 

problema „formelor fără fond” revine în actualitate, poate la o scară mai înaltă 

decât acum optzeci de ani. Iar soluţia raţională propusă de Lovinescu prin 

formula sincronismului se dovedeşte pentru încă odată, valabilă, aşa cum fusese 

şi pentru paşoptişti, şi pentru perioada interbelică. 

 Astăzi, când procesul sincronizării este secondat de fenomenele 

globalizării şi mondializării, imitaţia lovinesciană pare că şi-a intrat pe deplin în 

drepturi. O subliniere de nuanţă se impune însă: sincronizarea, integrarea nu mai 

presupune un accent conştient al subiectului, ci se face automat, tocmai prin 

„cuceririle tehnicii moderne” despre care Lovinescu vorbea. „Formele fără fond” 

au devenit nu doar asumate ci şi constitutive acestor procese. „Importul lor este 

inevitabil prin sincronizarea obiectivă, necesară, impusă de globalizarea întregii 

economii, civilizaţii şi culturi moderne.”489 În contemporaneitate orice formă 

izolaţionistă este imposibilă, şi dacă ar fi să luăm în calcul tendinţele lumii 

islamice fundamentaliste. Chiar şi acolo, economicul şi globalizarea au dus la 

preluarea modelului capitalist-raţional ce s-a impus chiar într-o cultură ce 

respinge formele europene culturale. Implicaţiile sunt majore atâta timp cât 

aceste forme, nu atât preluate cât impuse de vârtejul economic contemporan, vor 

aduce după ele crearea unui fond corespunzător. „Simularea lor, iniţial oricât de 

superficială, se dovedeşte, în cele din urmă, în condiţii istorice adesea foarte 

diferite, stimulativă.”490 Problema fondului însă, este una infinit mai complicată, 

ce presupune, într-adevăr, condiţionări multiple de rasă şi mediu de formare, de 

filiaţiuni culturale anterioare, de timp, atâta vreme cât procesul acesta de creare a 

fondului se poate întinde pe parcursul mai multor generaţii. Mentalităţile, 
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moravurile, comportamentele sociale ce se formează apoi nu pot fi nici 

programate, nici planificate. „Care vor fi realizările de fond ale spiritului 

românesc nimeni nu poate deci să prevadă. Ele singure vor dezvălui, în timp 

imprevizibil, virtualităţile sale creatoare. Ele există sau ... nu există.”491 

Implicaţiile acestor afirmaţii, venite după aproape un secol, când România 

începea procesul de integrare şi mai ales de aderare la aceleaşi principii europene 

şi aceeaşi cultură modern-raţionalistă, plasează întreaga critică paşoptistă într-o 

poziţie care astăzi poate fi numită nuanţat „neadecvată”. Procesul curgerii 

istorice a dovedit aşadar, că deşi întrerupt fenomenul adoptării „formelor fără 

fond”, soluţia de după „noaptea totalitară” este reprezentată tot de revenirea la 

ele. Doar că acum, ele poartă numele de „acquis comunitar” şi de „racordare 

instituţională”. „În această perspectivă, întreaga critică antipaşoptistă, deosebit 

de virulentă, se dovedeşte ceea ce a fost şi a rămas mereu: profund irealistă, 

iluzorie, obscurantistă, retrogradă şi antipatriotică. Dacă ar fi fost politic şi social, 

luată în serios, România ar fi rămas o ţară primitivă, cu structuri încă medievale, 

voievodale, pur etniciste, rurale, izolaţioniste, până la sfârşitul secolului 20. Sub 

motiv că formele occidentale moderne n-ar corespunde realităţilor sale 

„organice.”492  

 Dacă „organic” România nu se potrivea modelului european, trebuie 

evidenţiate aspectele ce au făcut totuşi posibil acest proces, la vremea aceea de 

sincronizare, atâta timp cât el a fost evident iar la sfârşitul perioadei interbelice 

ţara îşi câştigase cu adevărat un loc în concertul cultural al statelor europene.493 

Dacă sunt dimensiunile ce ne par esenţiale aici, în problema preexistenţei unui 

fond ce a făcut posibil acest proces sociologic. Întâi şi întâi ne referim la originile 

culturii române, respectiv la acele trăsături ale ei ce se puteau numi europene, iar 
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apoi ne gândim la acele caracteristici ale poporului român ce făceau din el un 

popor mai mult sau mai puţin european, atâta timp cât putem vorbi de anumite 

trăsături comportamentale europene comunetuturor popoarelor ce locuiesc 

continentul cu acelaşi nume. 

 Vom căuta să identificăm mai întâi, acele elemente istorice în evoluţia 

poporului român ce fac din el un popor european şi, mai mult, îi conferă un 

substrat vocaţional european. „Şi prin constituţia etnică şi prin poziţie 

geografică, poporul român se află la hotarul a două lumi: a Răsăritului şi a 

Apusului.”494 Vorbim aşadar, de două determinări esenţiale: originea romanică şi 

stăpânirea islamică ce s-a înregistrat în Ţările Române până târziu, în secolul al 

XIX-lea. „Dacă tragice împrejurări istorice nu ne+ar fi statornicitpentru multă 

vreme în atmosfera morală a vieţii răsăritene, - suflet roman în viguros trup iliro-

trac – noi am fi putut intra de la început, ca şi celelalte popoare latine, în orbita 

civilizaţiei apusene.”495 Conştiinţa apartenenţei latine, încă din epoca formării 

poporului român, deşi a izbucnit numai în secolul al XIX-lea prin „mişcarea 

ardeleană”, a avut un rol esenţial în formarea civilizaţiei moderne române. „O 

ultimă cauză avea să contribuie la apropierea de Franţa a spiritului public din 

cele două Principate: deşteptarea sentimentului latinităţii, datorată mişcării 

politice şi literare a românilor din Transilvania, care de multe veacuri îndurau 

supremaţia ungurilor şi austriecilor.”496 Tocmai sentimentul apartenenţei la 

„ginta latină”, care-i deosebea pe români de asupritorii lor, a dus la o astfel de 

mişcare, vădit protestatară. Iar rolul ei în evoluţia ulterioară a evenimentelor 

rămâne evident. „Dar a neglija studiul mişcării pe care au creat-o în Principate ar 

însemna să laşi la o parte deşteptarea sentimentului latinităţii la români; or, nota 
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caracteristică a infuenţei franceze în Romînia se vădeşte tocmai aici.”497 La rându-

i, unul din spiritele frecvente ale Revoluţiei de la 1848 sublinia această legătură, 

între originea latină a poporului român şi mişcarea revoluţionară franceză. 

„Voim ca România să trăiască în frăţie strânsă cu toate naţiunile de aceeaşi 

seminţie cu dânsa, adică cu Italia, cu Franţa, cu Spania şi cu Portugalia, ca astfel 

seminţia latină, ce înfăţişează mai mult decât toate celelalte civilizaţia modernă, 

fiind întru întregimea ei, să-şi poată împlini cu deplinătate misia în omenire.”498 

Mai mult, pentru I.C. Brătianu, rolul cel însemnat al ţării rămânea acela de 

păstrare a obiceiurilor preluate odată cu colonizarea ei de către romani. „Numai 

printr-o astfel ce colonizaţiune gigantică se poate explica pustiirea cea repede a 

câmpiilor Italiei, de care se îngrozesc scriitorii contemporani, şi creaţiunea într-

un timp atât de scurt, a unei colonii atât de puternice, încât astăzi încă, peste 18 

secole de suferinţe, se înfăţişează înaintea Europei în mirare, într-o naţiune de 

zece milioane, în sânul căreia tradiţiile democratice se păstrează cu sfinţenie şi 

curăţenie; o naţiune de 10 milioane, care a rămas mai romană decât surorile ei, şi 

care astăzi se dă întreagă ideilor celor noi de dreptate şi frăţie; o naţiune de 

apostoli şi de martiri, încercată de 18 secole, care nu numai are mintea şi sufletul 

pregătite pentru democraţie, dar care a păstrat-o neîncetat în inima şi moravurile 

ei.”499 Aspectul acesta, esenţial pentru devenirea ulterioară a României, este 

subliniat de toţi autorii din epocă, dar şi contemporani. El explică pe de-a-

ntregul, atât filiaţiunea româno-franceză, cât şi un fenomen, pe care îl vom 

sublinia puţin mai la vale. „Realitatea este că, dintre toate popoarele creştine 

supuse stăpânirii otomane, românii sunt singurii care, în întregime, nu s-au lăsat 

islamizaţi. (...)Putem spune, în jargonul nostru contemporan, că, vreme de patru 

secole de stăpânire otomană, românul a îndurat multe, dar n-a „colaborat”. Este 
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o trăsătură de caracter la care se cuvine să medităm.”500 Din aceste motive, 

momentul 1848 şi preluarea modelului francez se constituie într-o repunere în 

puterea firescului a istoriei poporului român. „De la Revoluţia cea mare, ale cărei 

principii vorbeau instinctelor şi tradiţiilor naţiunii noastre, Franţa a devenit 

idealul nostru şi noi ne-am dat cu totul ei, şi deşi ea n-a răspuns niciodată 

apelului nostru, noi cu toate acestea nu ne-am întors ochii de la dânsa şi n-am 

încetat a spera în ea cu toată indiferenţa sa; şi în momentul chiar când influenţa 

sa părea că o să dispară cu totul din Europa, noi am crezut totdeauna că a ei este 

misiunea de a prezida la regenerarea Europei.”501 

 Având date aceste aspecte, ale secularei filiaţiuni între originile poporului 

român şi tot ceea ce putem numi „latinitate” în cultura europeană, secolul al XIX-

lea vine ca o reaşezare firească a sentimentelor şi aspiraţiile poporului român. 

„La sfârşitul secolului 18 şi începutul lui 19, intelectualitatea românească face o 

adevărată „criză” de conştiinţă europeană. Primele semne de solidarizare 

spirituală cu civilizaţia, cultura şi istoria occidentală, cu ideile şi valorile sale. Cu 

stilul şi concepţia sa de viaţă datează din această epocă.”502 Dar lucrurile nu erau 

noi, nicidecum surprinzătoare. Tocmai înnăbuşita origine latină comună duce la 

o astfel de reacţie de raliere la cultura europeană. „Realitatea este însă complexă 

şi mai profundă şi ea trebuie semnalată şi istoricilor şi comparatiştilor străini care 

ignoră (...) destinul ideii europene în această parte a continentului: pătrunderea 

„Luminilor” nu constituie numai un fenomen de contaminare şi circulaţie 

ideologico-literară, de influenţă, adaptare şi remodelare, ci şi de adevărată 

osmoză şi cataliză spirituală.”503  
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 Un fel de „revenire la matcă”pare a fi răspunsul care se impune în această 

problematică: prin aderarea la cultura europeană, la mişcarea revoluţionară 

franceză, intelectualitatea română aşează cultura propriului popor în locul 

cuvenit: alături de cultura modernă europeană, raţionalistă, iluministă. Cu toate 

acestea, fenomenul acesta, de maximă importanţă şi amploare, pare a nu avea o 

singură explicaţie, sau măcar că ar necesita răspunsuri explicative mai complexe. 

Sincronismul lovinescian, singur pus să raţionalizeze acest fenomen, nu ar fi 

suficient. „Problemele pe care le ridică interpretarea lovinesciană a istoriei 

civilizaţiei noastre sunt însă numeroase şi ele s-au înmulţit şi s-au nuanţat în 

bună măsură altfel, după atâtea decenii de la apariţie. De ce românii, clasa lor 

politică, dar şi societatea românească în sensul mai larg al cuvântului s-au lansat 

în aventura europenizării de îndată ce chingile asupririi otomane au părut 

slăbite, cu putinţă de înlăturat? De ce idea modelului superior nu a acţionat şi 

mai înainte de începutul secolului al XIX-lea, când el a apărut sub forma 

Imperiului ţarilor, şi mai înainte, a Imperiului habsburgic, în plină ofensivă? De 

ce, dacă noi românii eram caracterizaţi printr-o asemenea plasticitate şi dorinţă 

de „imitare” nu am ales modelul turcesc, adică al unei ţări invincibile timp de o 

jumătate de mileniu? (...) De ce, mai apoi nu am trecut la catolicism? De ce am 

adoptat modelul revoluţionar francez, îmbinându-l cu o variantă italiană, 

carbonară şi mazzinistă? Lovinescu sugerează că prin aderenţa noastră pro-

occidentalistă ne regăseam pe noi înşine, pe baza latinităţii şi adevăratei vocaţii a 

rasei noastre, obnubilate de formele străine ale civilizaţiei slavo-fanariote, dar 

astăzi o asemenea explicaţie nu mai e considerată de nimeni valabilă.”504  

Pentru a da o greutate şi mai mare fenomenului, alte două aspecte 

esenţiale se cer a fi subliniate: întâietatea racordării Ţărilor Române la cultura 
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europeană şi rapiditatea cu care acest fenomen a fost realizat. Poporul român 

punctează prin momentul 1848 un reper din care istoria sa pare a se grăbi într-o 

direcţie nouă pentru el, dar cu care avea nenumărate filiaţiuni: „Şi protagoniştii 

mai vârstnici şi cei mai tineri ai operei de culturalizare sunt călăuziţi de acelaşi 

ideal, al ieşirii din întuneric şi mizerie, al recuperării decalajului faţă de Europa, 

al desfăşurării potenţialului creator românesc, atâta vreme obligat să 

hiberneze.”505 Dar, dacă ar fi să plasăm cu cea mai mare exactitate originea 

acestui fenomen, de apropiere-sincronizare cu cultura europeană, el pare a fi 

început chiar de la sfârşitul secolului al XVIII-lea, când iluminismul  a început a 

pătrunde în România prin fanarioţi şi tineri studenţi la Paris. „Trebuie subliniat 

cu toată tăria că noi ne-am revendicat şi am „intrat” în „Europa luminată” încă 

din perioada iluministă, deci la sfârşitul secolului 18.”506 Fenomenul era dealtfel 

subliniat deja, prin prima carte dedicată lui. „Vrem numai să constatăm o 

trăsătură caracteristică a influenţei franceze în România: este o influenţă 

exercitată, de departe şi aproape inconştient, de un popor asupra altuia.”507 Din 

această perspectivă, momentul 1848, reprezintă o oficializare a tuturor acestor 

aspecte, o irumpere la lumină a ceea ce până atunci se manifesta în straturile 

sociale şi mai ales în conştiinţa culturală cu asiduitate. „Deceniul al patrulea 

aduce, de asemenea, o infiltrare incomparabil mai profundă decât în trecut, a 

ideilor, moravurilor, bunurilor culturale franceze, srârnind fenomene active de 

mimetism în rândurile clasei conducătoare şi de aici în jos, prin snobismul 

caracteristic epocilor de tranziţie rapidă, în cadrul micii boierimi îmburghezite şi 

a birocraţiei regulamentare.”508 Acesta este motivul pentru care, momentul 1848 

este mai mult o oficializare a acestor manifestări decât un început al modernizării 
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ţării. „data de 1840, la care ne-am oprit, nu e o frontieră – am mai spus-o – ci un 

punct de inflexiune. După 1840, tot ce-am văzut izbucnind la suprafaţă datorită 

determinării complexe şi inextricabile a împrejurărilor, va continua să subziste şi 

să procreeze. (...). Privind din unghiul istoriei, punctul în care am ajuns nu e 

decât sfârşitul începutului.”509 Plasând astfel începutul acestui proces odată cu 

Adrian Marino, la sfârşitul secolului al XVIII-lea, rezultă mai mult de două secole 

de „revendicare” culturală de la „Europa luminată”, însă şi mai important, 

aşezarea României în fruntea acestui proces. Faptul nu era surprins nici măcar de 

Lovinescu. „Lovinescu nu-şi putea da seama că experienţa românească a 

occidentalizării şi civilizării este una din primele şi noi suntem cap de serie. 

Toate popoarele (azi le-aş numi) în curs de dezvoltare au mers pe aceeaşi linie, 

au ars etapele de progresiune cu poticneli şi întoarceri ale lumii apusene şi s-au 

lansat direct în expresia din urmă a acestora.(...) Opţiunea poporului nostru nu 

spune ceva şi nu cere o explicaţie?”510 

Această plasare, în fruntea fenomenului sincronizării culturale nu poate 

decât să aducă elogii unei ţări ca România, în acele vremuri. Explicabil sau nu, 

procesul era însă real, iar momentul său aşeza Ţările Române în fruntea lui. Mai 

mult, pe lângă primordialitate, istoricii, istoriografii şi comparatiştii perioadei îi 

mai acordă o calitate: rapiditatea. Ca origine a fenomenului, imitaţia ducea, aşa 

cum am văzut, la asimilare şi integrare. Şi din acest punct de vedere Ţările 

Române au stat în frunte. „Occidentalizarea a avut loc, în toate ţările ortodoxe 

din Europa, în ritmuri şi faze diferite. (...) Aşa se face că, dintre toate popoarele 

ortodoxe din Europa răsăriteană, românii au fost cei la care occidentalizarea a 

fost cea mai rapidă şi mai cu seamă, cea mai spontană, favorizată fiind de 

apartenenţa la familia popoarelor neolatine şi la afinităţile sentimentale şi 
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temperamentale cu italienii şi francetii, în sgârşit de afirmarea aproape obsesivă 

a latinităţii, devenită o idee-forţă în lupta de emancipare.”511 În plus, fenomenul 

pe cât de rapid, se dovedeşte pe atât de profund. Asimilarea se face într-un 

spaţiu temporal scurt însă cu implicaţii până în profunzimea realităţilor 

culturale. „dacă se poate cita undeva, în sud-estul european, o asimilare într-

adevăr totală şi în profunzime a acestui aspect al spiritului Luminilor, cu greu s-

ar găsi un exemplu mai concludent decât cel românesc.”512 

Latinitate, spirit european, ascendenţă culturală şi filiaţiuni profunde cu 

ceea ce Lovinescu numea „spiritul timpului” , acestea par să fie premisele a ceea 

ce azi numim sincronizarea Ţărilor Române cu cultura modernă europeană a 

secolului al XIX-lea. Pe lângă toate acestea însă, un alt element se aşează în 

întregul proces. Sub numele de „rasă” la Lovinescu, „fond spiritual” la alţi 

cugetători, acest element a jucat un rol esenţial în întregul secol al XIX-lea şi în 

fenomenul de aculturaţie ce l-a caracterizat. 

 Perspectiva corectă de a privi lucrurile aici este aceea a procesului de 

imitaţie. La un moment dat acest proces presupune după „adoptarea” unor 

forme (chiar fără fond), „adaptarea” acestora la specificul acelui popor. Iar acest 

specific e numit de Lovinescu „rasă naţională” cu impact direct în modul ulterior 

de adaptare a formelor. „În trecutul nostru, nu considerăm ca un patrimoniu 

decât elementul fix al rasei şi al vieţii naţionale, nu şi elementele întâmplătoare şi 

regretabile ale influenţelor naţionale.”513 Cu referire directă la influenţele 

otomane, ruse sau greceşti, Lovinescu preciza apoi: „Progresul nu poate deci 

însemna, pentru noi, decât fecundarea fondului naţional prin elementul creator 

al ideologiei apusene; (...).”514 Mai la vale, referindu-se la mediul muntean în care 
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ideologia revoluţionară a lucrat mai rapid, se afirmă: „Aşadar, şi prin 

temperamentul rasei, combativ şi revoluţionar, privind cu îndrăzneală mai mult 

înainte decât îndărăt, şi prin mediul social în care s-a dezvoltat, şi mai ales prin 

izvorul de inspiraţie al ideologiei franceze, revoluţia munteană se deosebeşte 

esenţial de toate mişcările moldoveneşti, mai mult tradiţionaliste.”515 Obţinem 

astfel prime determinări, (combativitate, privire înainte), specifice „rasei” de care 

românii sunt condiţionaţi. „Temperamentul rasei, de altfel ca şi condiţiile istorice 

ale dezvoltării unui popor, modifică, aşadar, profund concepţiile omeneşti.”516 

Importanţa „rasei” devine astfel evidentă, iar implicaţiile şi rolul ei în procesul 

de adaptare devin covârşitoare, mai ales prin prisma „primatului ideologicului” 

în teoria lovinesciană. Exemplele în acest sens se înşiruiesc pentru a demonstra 

valabilitatea celor afirmate. „propagându-se în China şi în Japonia, budismul s-a 

transformat atât încât, nerecunoscându-l, cercetătorii au crezut că se află în faţa 

unei noi religii.”517 Rasa, aşa cum Lovinescu o configurează, are aşadar, două 

rezultante: întâi asigură fondul genetic al unui popor, apoi imită şi transformă 

formele preluate, adaptându-le propriilor condiţionări. „lăsând la o parte 

elementul slav sau toate celelalte elemente mai sporadice, prin ce alt proces am 

ajuns la prelucrarea elementului latin în conjugare, în declinare, în lexic, în 

sintaxă, încât ne diferenţiem nu numai de limba latină dar şi de toate celelalte 

limbi romanice, dacă nu prin această capacitate pe care o are orice popor de a 

imita mai întâi, şi asimilând, de a elabora după legi proprii forme originale?”518 

aici intevine aşadar, rolul rasei, care personalizează orice modelprin filtrul numit 

„adaptare”. „Imitaţia integrală reprezintă numai prima fază a unui proces mai 

complicat; faza a doua se manifestă prin elaboraţia, sub o formă specifică, a 
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elementelor civilizaţiei.”519 În aceste condiţii, de rasă, respectiv de „datul etnic” al 

fiecărui popor se leagă destinul său istoric. Aceasta pentru că „(...) acţiunea rasei 

se desfăşoară, mai ales, în asimilarea instituţiilor şi refractarea lor prin structura 

ei etnică.”520 Problema fondului este astfel rezolvată, atâta timp cât tocmai această 

„refractare” a formelor şi crearea fondului prin procesul de „adaptare” rămâne 

singura posibilitate la îndemâna unui popor ca cel român. „În virtutea acestui 

fapt, clamarea frecventă, ca un adevărat refren, ce a însoţit eforturile 

modernizatoare, a unei discrepanţe dintre „fondul” economic şi „forma” 

instituţională şi culturală în procesul modernizării este fără obiect şi de la început 

situată pe o premisă falsă.”521  

Dacă teoria formelor fără fond este „fără obiect”, dacă „rasa” românească 

şi datul ei genetic este, aşa cum am văzut, apropiată prin originea ei latină de 

fondul cultural european, să nu fie chiar ea explicaţia pentru rapiditatea şi 

profunzimea cu care sincronizarea s-a produs în ţara noastră? Bazele raţionale 

ale modernizării europene să fie un concept atât de îndepărtat de „datul etnic” 

românesc astfel încât distanţa dintre ele să se constituie într-adevăr într-o 

barieră? „Şi pentru Eugen Lovinescu, esenţa modernizării este raţionalizarea; o 

modernizare fără o raţionalizare cuprinzătoare a diverselor domenii ale vieţii 

sociale este un nonsens.”522 Un cu totul alt tip de explicaţie încerca şi Alexandru 

George atunci când căuta să explice fenomenul modernizării. „Toată 

modernizarea societăţii româneşti a ascultat de imperativul naţional, de salvare a 

neamului de la pieire; modelul occidental, la început difuz şi chiar indirect (venit 

prin greci şi prin ruşi) a fost acceptat în varianta care nu prezenta pentru noi 

românii, nici un pericol, deoarce nici Franţa, nici Anglia, nici Prusia nu urmăresc 

                                                 
519 Ibidem, p. 309; 
520 Ibidem, p. 318; 
521 Andrei Marga, op.cit., p. 205; 
522 Ibidem, p. 204; 
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să ne subjuge; iar modelul italian era simţit ca frăţesc, în ciuda marii diferenţe 

dintre civilizaţiile noastre, era totuşi singurul care îmbina modelul cultural cu cel 

al unei ţări asuprite, care urmărea independenţa şi unificarea în paralel cu noi.”523  

Fără a ne îndepărta prea mult de temă, prin prezentarea soluţiilor diverse 

propuse ca explicaţii, întrebarea care rămâne însă este dacă nu cumva chiar datul 

etnic românesc să nu fie factorul responsabil de întregile determinări ale 

fenomenului de sincronizare. Mai exact, dacă nu cumva „rasa” naţională a 

românilor este una prin excelenţă europeană, iar întreg secolul al XIX-lea să 

semnifice tocmai revenirea la matca firească a sa? „Calităţile admise ale „firii 

româneşti”, precum iertarea şi îngăduinţa, sau altele contestate, precum 

smerenia, evitarea ciocnirii cu adversităţile vieţii, răbdarea, aplecarea spre 

compromis – calităţi axate pe înţelepciune şi toleranţă, pe versabilitate 

diplomatică – se integrează azi foarte bine în ansamblul identitar european.”524  

Există aşadar, o sumă de coordonate ce fac dintr-un popor aşezat 

geografic în spaţiul continental, un popor cu vocaţie europeană. „Elementele 

definitorii pentru orice naţiune europeană – adică spiritul grec, legislaţia de 

extracţie romană şi ipostazele bisericii creştine – sunt regăsibile, într-o alchimie 

diversificată, şi în spaţiul greco-slavo-latin, centripetal prin lanţurile muntoase 

care îl străbat de la Nord spre Sud şi centrifugal prin prezenţa litoralului marin 

în toate punctele cardinale. Coordonatele acestea particularizează atât clasicitatea 

constitutivă romanităţii orientale de la Nordul Dunării, cât şi , extrapolând, 

vocaţia europeană a sud-dunăreanului.”525 Încadrabile, cel mai probabil, tocmai 

în „datul etnic” al poporului român la care se referea şi E. Lovinescu, tocmai 

aceste caracteristici i-au conferit culturii române în formare, din prima jumătate a 

secolului al XIX-lea, fondul permeabil pe care cultura europeană modernă s-a 
                                                 
523 Alexandru George, op.cit., p. 78; 
524 Grete Tartler, Identitatea europeană, Ed. Cartea românească, Bucureşti, 2006, pp. 176-177; 
525 Mircea Muthu, Dinspre sud-est, Ed. Libra, Bucureşti, 1999, p. 66; 
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putut aşeza cu atâta facilitate şi rapiditate. „Privind în mare, trei sunt 

caracteristicile cele mai de seamă ale dezvoltării intelectuale dintre 1830 şi 1840: 

ritmul rapid al recuperării, instituţionalizarea culturii, extinderea mişcării 

culturale la scară naţională prin depăşirea frontierelor politice vremelnice ale 

celor trei formaţii statale româneşti.”526 Numai prin acest tip de paralelism între 

identităţile culturale română şi europeană se pot explica aceste fenomene de 

sincronizare profundă şi rapidă. Abia apoi îşi au locul celelalte explicaţii, puse pe 

seama dorinţelor de eliberare, a necesităţii unui model cultural superior, ş.a.m.d. 

Baza latină a etnicului românesc e surprinsă de E. Lovinescu în chiar prima frază 

a lucrării sale, ca un dat fundamental prin prisma căruia trebuie interpretată 

întreaga sa lucrare. „(...); latinitatea nu reprezintă nici ea o formulă somatică, ci o 

conformaţie mintală; oricare ar fi fost amestecul de sânge intrat în compoziţia 

rasei noastre, mentalitatea latină o configurează în chip caracteristic şi 

definitiv.”527 Referinţele sunt bine înţeles la întreruperea de mai bine de un secol 

a relaţiei dintre poporul nostru şi cultura europeană. Căci, oricum am privi 

lucrurile, Europa s-a despărţit în două părţi, iar România a revenit la matca ei 

latină nu mult înainte de începutul celui de-al doilea mileniu. „Se uită că, de 

aproape un mileniu şi jumătate, Europa era tăiată în două. Erau „două” 

Europe.”528 Iar perioada în care Ţările Române au trăit în cea de-a doua Europă, e 

una a despărţirii de propria origine şi definiţie. Identitatea culturală a românilor, 

definită în primul rând prin originea latină nu s-a putut manifesta, iar acest fapt 

a provocat conturarea idealurilor naţionale revoluţionare, între care integrarea 

culturală între popoarele apusene şi cultura lor modernă ocupa un loc de cinste. 

Tocmai combinaţia elementelor ce conferă identitate culturii europene se găsesc 

pe deplin şi în cultura română. Sintetizarea lor armonioasă, a spiritului grecesc, a 
                                                 
526 Paul Cornea, op.cit., p. 434; 
527 E. Lovinescu, op.cit., p. 5; 
528 Neagu Djuvara, op.cit., p. 8; 
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sistemului juridic roman şi a creştinismului prin fiecare din implicaţiile sale sunt 

elemente constitutive ale spiritului românesc ce l-au ţinut aproape de fiecare 

etapă culturală a europenilor. 

În acest punct al demersului nostru de identificare a elementelor comune 

între fondurile, identităţile culturale ale românilor şi ale europenilor, e momentul 

să ne întrebăm: în ce măsură România se supunea unei aculturaţii, respectiv de 

cât sincronism avea ea nevoie? Fondul pe care au fost preluate formele culturale 

europene să fi fost chiar atât de îndepărtate de modelul cultural preluat? În ce 

măsură sincronizarea de la mijlocul secolului al XIX-lea seamănă cu ceea ce noi 

numim azi integrare europeană? Mişcarea pentru integrare europeană deţine o 

îndelungată tradiţie în istoria acestui continent, începând încă de la vechii greci. 

Chiar dacă însă, raţiunile au fost de fiecare dată condiţionate istoric, ideile sau 

scopurile au fost aceleaşi: păstrarea climatului de pace într-un întreg consolidat, 

nevoia de a reprezenta o putere mai mare în raport cu restul lumii, dorinţa de a 

prezerva un aşa-numit privilegiu al culturii europene sau, în zilele noastre, 

crearea unei bunăstări generalizate şi democratizate. Cu alte cuvinte, experienţa 

integrării multiple şi pe scări diferenţiate nu s-ar constitui într-un experiment 

total novator pentru europeni. Simpla difuziune a renascentismului, apoi a 

iluminismului sau romantismului oferă exemple de sincronizare şi apoi integrare 

(adaptare) de care România nu era la rândul ei străină.  

Vorbim totuşi, astăzi, în cu totul alţi termeni: nu ne mai sincronizăm, însă 

ne integrăm; nu mai preluăm modele ci acquis comunitar; nu mai imităm 

instituţii ci ne racordăm instituţional. În aceste condiţii, o putem spune: nu e 

prima dată când România se angajează la un astfel de efort, iar istoria ne 

încurajează în perspectiva reuşitei exerciţiului. Rămân aşadar, perfect valabile 

atât teoria lovinesciană, cât şi metodele ei, imitaţia, adaptarea, simularea, în final 

– sincronizarea. 
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III.3. Antinomia tradiţie – modernitate la un alt nivel 

 

 

Teoria sincronismului se bazează pe multe observaţii ale realităţii 

structurate dihotomic: revoluţionarism-conservatorism, idealism-materialism, 

evoluţie-revoluţie, independenţă-interdependenţă; în unele cazuri, soluţia capătă 

un aspect dialectic (e cazul antinomiei revoluţionarism-reacţionarism ce are ca 

rezultat civilizaţia română modernă), iar în celelalte E. Lovinescu adoptă ferm o 

poziţie în favoarea conceptelor din constelaţia modernităţii (revoluţionarism, 

idealism, liberalism). Acest tip de explicaţie a lumii, a proceselor ei constitutive 

nu reprezintă o metodă nouă în epocă, are o istorie profundă încurajată  de 

apariţia ştiinţelor pozitive din epoca modernităţii. Ea poate suferi însă critici, mai 

ales din perspectiva reducţionismelor la care  e nevoită să apeleze, iar teoria 

lovinesciană, aşa cum am arătat deja, a suferit şi ea astfel de critici. În epocă, C.R. 

Motru îi reproşa lui Lovinescu hegelianismul său reducţionist aplicat civilizaţiei 

române, iar mai târziu Tudor Vianu, îl încadra pe Lovinescu între dialecticienii 

români. Mai aproape de zilele noastre, criticile în sensul amintit se reiau. „De 

aceea, cred că a analiza în oponenţă Forţele „revoluţionare” şi cele „reacţionare” 

în procesul formaţiei României moderne, aşa cum face Lovinescu în cartea sa, e o 

eroare ce trebuie corectată.”529 Iar acest tip de examen poate, în zilele noastre, fi 

extins la toate celelalte dihotomii propuse nu numai de Lovinescu în lucrarea sa. 

Antinomia „tradiţie-modernitate” îşi găseşte astăzi, nu critica, ci evoluţia 

istorică spre complementaritate, spre ceea ce noi am numit a fi un „alt nivel”. 

Departe de tensiunea pe care această dualitate o elibera în urmă cu un secol, ea se 

configurează azi nu neapărat într-o unitate, dar măcar înspre o coabitare. 

                                                 
529 Alexandru George, op.cit., p. 78; 
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Perspectivele în care acest cuplu poate fi privit amintesc însă de istoria sa. „Prima 

perspectivă consideră că tradiţia şi modernitatea definesc realităţi opuse, mutual 

incopatibile. (...) Cea de-a doua perspectivă, susţine că tradiţia şi modernitatea 

definesc realităţi ce coexistă într-o societate dată, relaţia dintre ele fiind posibil 

simbiotică, dar în nici un caz exclusivă.”530 Exemplul oferit de Gérard Leclerc în 

privinţa difuziunii şi mai pronunţate a religiozităţii în India odată cu 

informatizarea este elocvant în acest sens. „Indienii contemporani consideră 

mondializarea un proces cultural de „tradiţionalizare”. Tradiţionalizarea unei 

inovaţii îi conferă acesteia legitimitate.”531 Exemplele în acest sens sunt astăzi 

nenumărate, ceea ce face să observăm obiectiv acest proces de „mondializare”. 

Un alt fenomen de luat în calcul este acela al „paradoxului modernităţii”, 

conform căruia raţionalitatea specifică modernităţii se dezvoltă odată cu 

iraţionalitatea caracteristică tradiţionalului. „Sau cu alte cuvinte, dezvoltarea 

raţionalităţii nu este însoţită de o erodare a iraţionalităţii. Raţionalizarea ce 

acompaniază modernizarea ordonează şi conferă certitudini, dar aceste 

certitudini emerg în paralel cu creşterea nesiguranţei ce însoţeşte 

permanentizarea noului, o altă dimensiune intrinsecă şi fundamentală a 

modernităţii.”532 Această complementaritate dintre tradiţional şi modern a oferit 

şi şansa succesului pentru mulţi autori sau artişti români ce au descoperit această 

reţetă. „Nu mă refer la cazurile, nu numeroase, de sincronie la nivelul curentelor 

sau al stilurilor (romantism, avangardism, ş.a.) ci la acelea, poate la fel de 

numeroase, în care literatura, de pildă, a simţit factorul exterior la modul 

coercitiv sau ca pe o provocare. Răspunsul a fost replierea, ce trebuie considerată 

mai puţin „retragere din istorie” cât, mai întâi, ca un apel – sugerat de modelul 

                                                 
530 Dan Chiribucă, Tranziţia postcomunistă şi reconstrucţia modernităţii în România, Ed. Dacia Eikon, 
Cluj-Napoca, 2004, p. 67; 
531 Gérard Leclerc, Mondializarea culturală, Ed. Ştiinţa, Chişinău, 2003, p. 250; 
532 Dan Chiribucă,  op.cit., pp. 71-72; 
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folcloric – la un alt timp, „al primordialităţii care va fi, în lumea spiritului, în 

veşnică anticipare faţă de istoria Occidentului.”533 Sunt oferite în acest scop 

exemplele operelor lui Mircea Eliade, Lucian Blaga, Constantin Brâncuşi. 

Reperele dialecticii tradiţional-modern se schimbă aşadar, profund. Nu 

antinomie, ci complementaritate. Excluderea reciprocă e înlocuită astăzi cu 

preluarea tradiţionalului în contextul modernului, pentru a-l valorifica în 

perspectiva succesului modernului în artă. „Creaţii deci originale, bine ancorate 

în „solul cultural natal”. Dar cu un coeficient cât mai ridicat de personalitate şi 

individualitate, între cele două tendinţe („globalizare” şi „izolare autohtonică”) 

sunt deci posibile şi de dorit cât mai multe creaţii individuale, care să ofere noi şi 

noi soluţii de sinteză şi de personalitate inconfundabile.”534 Dacă ar fi să 

echivalăm tradiţia cu autohtonismul şi modernitatea cu europenizarea mai întâi, 

iar apoi cu globalizarea, necesitatea complementarităţii celor două ipostaze oferă 

chiar soluţia integrării culturale universale. „În felul acesta se ajunge, din nou, la 

o formulă modernizată, nu mai puţin tipică celui de-al „treilea discurs”: a fi 

scriitor „român şi european” în acelaşi timp. Deci, cu o dublă identitate şi cu o 

dublă dimensiune: locală şi internaţională.”535 Ecuaţia simplă lovinesciană, 

tradiţionalism sau modernitate e astfel depăşită. Nici închidere în tradiţie, nici 

sincronizare cu orice preţ, paradox al modernităţii noastre contemporane. 

„Împărţirea obişnuită a epocii între „tradiţionalişti” şi „modernişti” unanim 

acceptată de la Eugen Lovinescu la Zigu Ornea, ori între democraţi şi extrema 

dreaptă, subiacentă cărţilor lui Ornea, Volovici şi alţii, sînt două decupaje, printre 

altele posibile, care nu pot prinde întregul perioadei nici oferi viziunea ei 

globală.”536 

                                                 
533 Mircea Muthu, op.cit., p. 20; 
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Modernitatea, precum şi clasica ei opoziţie cu tradiţia, e depăşită astăzi, 

încetul cu încetul – dar sigur, de discursul postmodernist. Aşa numitele „centre” 

de iradiere culturală sunt depăşite, dreptul la creaţie culturală se universalizează 

şi democratizează. „Pentru noi, aceasta este imaginea empirică, imediat vizibilă 

chiar şi unui nespecialist, a postmodernităţii: o lume eliberată de ameninţări 

directe, fie ele războaie, foamete sau disconfort, trăind în prosperitate o viaţă 

liberă, tolerantă, în care este loc pentru toate stilurile şi ideile, în care arta, 

experimentul, fantezia sînt la îndemâna oricui.”537 În felul acesta se conturează o 

critică a modernităţii ca şi unitate a creaţiei artistice, răspândind-o în 

nenumăratele colţuri ale globului şi oferindu-i dreptul la existenţă. „Critica 

postmodernistă a raţionalităţii aduce mereu în primul plan argumentul 

complexităţii ireductibile a vieţii sociale. Aceasta ar rezista la orice demers 

pentru totalizare, sau, cel puţin, generalizare; pe de altă parte, totalizarea şi 

generalizarea ar fi inevitabil, „instrumentalizatoare”, „disciplinatoare”. Soluţia 

criticii postmoderniste constă în denunţarea a însăşi raţionalităţii în numele 

„diferenţei” extrase din experienţa estetică a lumii. Ea dezleagă omul epocii 

noastre de sarcina „mijlocirilor” şi-i pretinde o nouă individualizare.”538 

Descentralizarea aceasta, având istoria ei, se încadrează perfect în discursul 

postmodernist de astăzi, susţinându-l în felul acesta. „Generalizând procesul 

acesta de emergenţă şi apoi de cristalizare a naţiunilor mici şi mijlocii din veacul 

trecut a condus la acceptarea, cel puţin teoretic a policentrismului european de 

azi.”539 Sincronia căutată a secolului al XIX-lea nu mai funcţionează ca model 

aşadar, şi la sfârşitul secolului al XX-lea şi începutul celui de-al treilea mileniu. 

Prin însăşi deviza ei, „unitate în diversitate”, Uniunea Europeană încurajează 

modelul celui de-al „treilea discurs”: autohtonism valorificat prin preluarea în 
                                                 
537 Mircea Cărtărescu, op.cit., p. 13; 
538 Andrei Marga, op.cit., p. 324; 
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operele de artă moderne, adus la cunoştinţa întregii lumi prin publicitatea 

artistică azi la îndemâna oricui datorită forţei şi vitezei de circulaţie a informaţiei. 

Modelul astăzi nu mai e unic, ca acum un secol şi  jumătate cel francez, ci 

constatăm o multitudine de exemple-model, toate cu dreptul lor de manifestare. 

Discursul lovinescian e astfel, depăşit în dimensiunea sa imitativă, dar reluat în 

dimensiunea sa sincronică: doar că azi ne sincronizăm prin creaţie culturală şi 

aliniere la stringenţele postmodernismului. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 236

CONCLUZII 

 

 

Catalogată, încă de la apariţia sa, ca dealtfel pe tot parcursul vieţii 

autorului, ca diletantism sau „sociologie beletristică”, teoria sincronismului 

prezentată în „Istoria civilizaţiei române moderne” de către E. Lovinescu trece 

pragul ştiinţific al unei lucrări sociologice de ţinută. Mai mult, la cercetarea ei 

atentă, din perspectivă conceptual-ideologică, teoria lovinesciană se prezintă cu 

un cadru logico-conceptual complex, minuţios şi foarte precis delimitat, astfel 

încât, alături de numeroşi istoriografi ai lui Lovinescu (E. Simion, Z. Ornea, Al. 

George) putem afirma că prin teoria propusă autorul şi-a depăşit înaintaşii.  

Aşa cum mărturisea în „Memoriile” sale (cf. anexei 8) prin origine şi 

temperament Lovinescu era mai degrabă un spirit conservator, tradiţionalist pe 

care numai dragostea pentru obiectivitate l-a făcut să adere la o teorie 

modernistă. Trecând peste acest complex criticul literar a reuşit însă să conceapă 

o teorie pro-revoluţionară ce-şi propunea să ofere României un adevărat 

program sociologic de urmat. 

Un prim aspect esenţial ce s-a constituit apoi într-una din premisele 

concluziilor noastre constă, aşadar, în complexitatea şi rigurozitatea 

constructului sociologic lovinescian pus în slujba sincronismului cultural. Plecat 

de la distincţia „cultură-civilizaţie”, pe care am urmărit s-o demonstrăm  ca 

fundamentală în întreaga evoluţie teoretică a sincronismului, Lovinescu intră 

abrupt în problematica specifică epocii sale. Fără distincţia aceasta nu numai că 

întreaga sa teorie ar fi pusă în pericol dar, fundamentarea istorico-sociologică a 

sincronismului nu şi-ar fi demonstrat susţinerea conceptuală. Pe posibilittatea de 
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a prelua doar forme ale civilizaţiei la începutul procesului de sincronizare şi-a 

construit Lovinescu teza şi şi-a adaptat poziţiile teoretice consecvente ei. 

În jurul dezbaterii „cultură şi civilizaţie” stăteau poziţionate toate marile 

teorii ale începutului de veac XX. Prin recursul la această antinomie, cât şi printr-

o poziţionare minuţioasă faţă de ea, criticul literar devenit sociolog erudit îşi 

asumă întreaga problematică contemporană lui. Pentru a dovedi aceasta, se 

raportează pe rând la sociologia şi filosofia europeană iar mai apoi se 

poziţionează riguros în raport cu toţi teoreticienii români ai momentului. Ar 

părea, în pasajele dedicate acestei probleme, că Lovinescu nu neglijează nici una 

dintre orientări.  

Pe al doilea nivel teoretic al sincronismului stă un aspect logic consecvent 

dezbaterii dintre cultură şi civilizaţie. Dilema revoluţie sau evoluţie în 

dezvoltarea civilizaţiilor îi oferă lui Lovinescu ocazia de a se raporta în primul 

rând la posibilitatea evoluţionismului în România şi mai apoi de a afirma 

principala caracteristică a sincronismului: revoluţionarismul, necesar dezvoltării 

civilizaţiei române moderne atâta timp cât soluţia tradiţională oferea numai 

exemple prea puţin raportate la experienţa occidentală. 

Sincronismul însuşi se clădeşte  pe posibilitatea disocierii dintre cultură şi 

civilizaţie şi pe această necesitate revoluţionară a dezvoltării civilizaţiei române 

moderne. Concept sugerat până la el în istoria sociologică românească de către 

Gherea (prin determinaţiune) şi Ibrăileanu (prin interdependenţă), sincronismul 

e conceptul pe care Lovinescu l-a conturat şi impus în sociologia românească. 

Spre deosebire de predecesorii săi însă, criticul literar i-a dat o formă completă 

logic şi consistentă conceptual astfel încât a putut afirma că acesta le include pe 

celelalte două într-un construct ce se dorea a fi superior. 

Imitaţia ca vector al întregului proces de sincronizare e un alt concept 

esenţial teoriei lovinesciene pe care însă, de această dată criticul, îl preia de la 
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sociologul francez Gabriel Tarde. Cu nota personalizată pe care Lovinescu i-o 

conferă (spre deosebire de Tarde, imitaţia la Lovinescu se produce de sus în jos şi 

din exterior spre interior) criticul îi alipeşte un alt fenomen pe care nu îl 

neglijează ci îi acordă o atenţie aprofundată; vorbim de fenomenul „adaptării”, 

prin care un popor ce imită forme superioare ale civilizaţiei le trece totodată prin 

filtrul sufletului naţional şi al rasei proprii. În acest fel formele superioare sunt 

aduse cât mai aproape de fondul şi datul etnic al poporului imitator.  

Substanţa întregului proces al sincronismului stă în ceea ce Lovinescu 

numeşte „spiritul veacului”. Configurat ca o sumă de condiţii materiale şi 

morale, spiritul veacului e obiectul imitaţiei şi al sincronismului. Referindu-se la 

secolul XIX, criticul îl identifică prin ideile promovate de Revoluţia franceză. 

Fiind vorba de idei, momentul prielnic al afirmării priorităţii ideologicului în faţa 

economicului e punctat de Lovinescu. Pe baza credinţei sale pe care şi caută să o 

demonstreze Lovinescu îşi configurează posibilitatea teoretică a susţinerii 

ştiinţifice a teoriei sincronismului. Într-o epocă în care materialismul marxist şi 

toate teoriile subsecvente lui îşi trăiau vârful gloriei, Lovinescu nu ezită să 

propună o teorie idealistă pe care caută la modul riguros să o demonstreze.  

Pe un astfel de construct conceptual îşi clădeşte criticul literar întreaga 

teorie căutând, şi reuşind în opinia noastră să confere sincronismului consistenţă 

ştiinţifică evidentă. De aici pleacă Lovinescu la configurarea celor trei rute pe 

care el le vede necesare realizării civilizaţiei române moderne: liberalism, 

revoluţionarism şi modernism. 

Am conturat, de-a lungul întregului capitol al doilea al lucrării noastre, 

ceea ce noi am numit „viziunea lovinesciană asupra civilizaţiei române”. 

Menţionăm şi aici că cele trei rute transpar mai curând din întreaga operă 

dedicată sincronismului. Cu alte cuvinte niciuna dintre ele nu e prezentată unitar 

într-un capitol compact ci, referirile, trimiterile şi abordările lor sunt răsfirate de-
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a lungul întregii opere. Nici revoluţionarismul, nici liberalismul ori modernismul 

nu sunt prezentate în forma la care efortul nostru de sinteză ne-a adus. Ne 

susţinem însă opinia privitoare la faptul că ele sunt rutele prin care civilizaţia 

română ar ajunge să se modernizeze, deoarece, ele reies şi se impun ca atare în 

mod logic din conţinutul întregului volum. 

Revoluţionarismul ca rută social instituţională a beneficiat deja de 

susţinerea teoretică a întregii teorii a sincronismului. Rolul jucat aşadar de 

revoluţionarism e bivalent: fiind parte a construcţiei conceptuale ce stă la baza 

sincronismului, revoluţionarismul e totodată şi ruta necesară a evoluţiei social-

instituţionale a României. La rându-i, revoluţionarismul se constituie într-o 

consecinţă firească a viziunii sociologice a marelui critic literar. Pornind, în 

primul rând, de la atitudinea sa anti-tradiţionalistă, ce ar fi înconjurat întreaga 

creativitate românească în chingile istoricismului şi cultului pentru tradiţie, 

revoluţionarismul devine pentru E. Lovinescu soluţia unică de modernizare a 

societăţii româneşti. Prin însăşi implicaţiile sale, de cele mai multe ori radicale, 

referitoare la modelele şi comportamentele tradiţionaliste, modelul revoluţionar 

de transpunere a unor paternuri moderne în locul primelor se constituia în 

singura cale de propăşire a României. Dar revoluţionarismul beneficiază prin 

Lovinescu şi de o readucere în discuţie, iar teza aceasta se constituie într-una din 

concluziile lucrării noastre aşa cum vom arăta. 

A doua rută de modernizare identificată de noi în opera sociologică 

lovinesciană e, aşadar, modernismul. În perfectă consonanţă cu 

revoluţionarismul, modernismul cultural promovat şi încurajat de Lovinescu 

survine în urma aceleiaşi raportări revoluţionare faţă de trecutul cultural. Prin 

însăşi asumarea termenului „modernism”, căci criticile încep chiar de aici, şi nu 

întâmplător, deoarece simpla diferenţiere între modernismul lovinescian şi 

modernitatea adusă de paşoptişti implica poziţionări de esenţă, criticul îşi atrage 
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adversari ce surprinseseră la rândul lor tocmai aceste poziţionări. Însăşi 

terminologia modernism – modernitate a lăsat chiar istoriografiei lovinesciene o 

temă oarecum falsă, atâta timp cât, la scurtă vreme după publicarea celor trei 

volume din „Istoria civilizaţiei române moderne”, chiar el face precizări ce pun 

sub umbrela conceptuală a modernismului întreaga sa operă. Dezbaterea legată 

de acest aspect a fost şi este aşadar, actuală, mai ales că, prin însăşi atributul de 

„modernism” aplicat teoriei lovinesciene, ea capătă personalitate în epocă, se 

distinge de restul şi iscă reinterpretări chiar în istoriografia dedicată ei. 

Venită aşadar după o perioadă impregnată profund, timp de cincizeci de 

ani, de o atitudine critică şi pe alocuri demoralizatoare, lucrarea lui E. Lovinescu 

aduce modernismul ca rută de propăşire a României Mari. Deşi Lovinescu avea 

dreptate, atâta timp cât racordarea la valorile europene au adus momentele de 

glorie ale ţării, pe tărâm cultural criticul nu a învins. Dovadă stau, nu atât 

concertul negativ produs odată cu apariţia „Istoriei civilizaţiei române 

moderne”, cât lipsa unei emulaţii promoderniste de amploare pe care criticismul 

junimist o avusese.  

 Pentru a întregii viziunea lovinesciană asupra modernizării ţării, 

referinţele la cea de-a treia rută de dezvoltare sunt necesare, deoarece ea 

reprezintă continuarea firească a primelor două (revoluţionarism şi modernism), 

întregindu-le şi oferind o perspectivă rotundă şi logică asupra întregii sociologii 

sincroniste. Venită aşadar ca o completare a sociologiei lovinesciene, ruta politică 

liberală văzută de Lovinescu ca o ultimă reţetă de realizare a sincronizării ţării se 

ataşează logic firesc celorlalte două componente ale teoriei sale revoluţionare. 

Din punct de vedere ideologic liberalismul politic era însăşi doctrina 

revoluţionară a burgheziei încă în formare, iar modernismul cultural era tocmai 

doctrina pe care Partidul Naţional Liberal din acele vremuri o apăra. În mod 

consecvent, şi deci inerent, la rându-i credinţa lovinesciană în liberalism a fost pe 
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loc taxată de aripa conservatoare a vremii (cultural-liberală dar şi ideologică), 

atâta timp cât însăşi liberalismul susţinut de critic, sprijinea, la rându-i, 

necesitatea modernizării instituţionale în contra tendinţelor conservatoare de a 

pleca de la modelul arhaic românesc. 

 În aceste condiţii, strâns corelate deci cu filiera politică şi dezbaterea de la 

acest nivel, implicaţia pe care adoptarea rutei liberale de către Lovinescu o 

aducea, era asumarea, la rându-i, a uneia din rutele socio-economice. Două rute 

de dezvoltare a României sunt puse pe tapetul perioadei interbelice: ruta agrară, 

susţinută de ideologii partidei ţărăniste la care se adăugau protagoniştii grupaţi 

în jurul lui Ibrăileanu la revista „Viaţa românească”. Pentru ei, soluţia era 

păstrarea preponderenţei agriculturii în economia naţională, dezvoltarea acesteia 

prin împroprietăriri şi redimensionări a proprietăţii agricole şi, în paralel 

evoluţia sistemului politic şi instituţional, prin reprezentarea ţărănimii ca şi clasă 

socială într-un partid şi configurarea unor instituţii  care să asigure dezvoltarea 

acestei clase sociale (bănci de credit, şcoli, etc); a doua rută, cea industrială, era 

reprezentată de Ştefan Zeletin şi ideologii partidei liberale, pentru care 

consolidarea României ca stat modern consta în câştigarea forţei industriei 

naţionale, în posesia autohtonă a acesteia şi în progresul instituţional al 

României, cu entităţi capabile să susţină această industrie (Bancă Naţională, 

bănci de credit, Camere de Comerţ) dar şi progresul ştiinţific necesar industriei 

naţionale (Universităţi, biblioteci, etc.). 

 Pornită aşadar din poziţionarea sa revoluţionară şi din evaluarea corectă a 

rolului burgheziei române (în consonanţă cu Zeletin şi Manoilescu), atitudinea 

pro-liberală a lui Lovinescu întregeşte logic viziunea sa asupra necesităţii 

modernizării României. 

 Prin însăşi teoria astfel construită, precum şi prin soluţiile propuse ca rute 

ale modernizării civilizaţiei române, E. Lovinescu reuşeşte să realizeze o formulă 
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sociologică ce răspunde caracterului unei astfel de teorii, acela de a-şi răsfrânge 

semnificaţiile peste timp. Prin concepte ca „modernizare”, „europenism”, 

„adaptare”, „integrare”, etc. Lovinescu fie dezbate procese şi fenomene 

omniprezente în evoluţia unui popor, fie anunţă teme care şi astăzi la distanţă de 

aproape un veac sunt la fel de prezente în dezbaterea publică.  

Beneficiind de viziune socială, alături de M. Manoilescu sau C.R. Motru, 

politică alături de I.C. Brătianu, culturală, lângă G. Ibrăileanu, şi chiar economică, 

alături de V. Madgearu sau Şt. Zeletin, E. Lovinescu dovedeşte, prin viziunile 

explicite din „Istoria civilizaţiei române moderne”, capacitate de predicţie 

caracteristică doar marilor gânditori. Repudierea socialismului, ca teorie socială 

neadecvată fondului spiritual românesc şi utopie neaplicabilă, îl aşează pe 

Lovinescu alături de gânditori de talia lui Fr. Hayek şi fac totodată, din mesajul 

său, unul cu implicaţii în contemporaneitatea noastră. Evidenţiind, din această 

perspectivă, lipsurile nu numai ale socialismului, dar şi a celorlalte curente 

concurente modernizării, ca tradiţionalismul sau extremismul xenofob, 

Lovinescu insistă asupra necesităţii modernizării ca singură cale posibilă de 

evoluţie a României primei jumătăţi de secol XX, alături de sincronizarea cu 

ţările europene. Dar cea mai evidentă dimensiune actuală a mesajului „Istoriei 

civilizaţiei române moderne” constă tocmai în realizarea acestui proces de 

integrare a României  în structurile instituţionale ale Uniunii Europene, adică în 

adoptarea şi adaptarea valorilor şi filosofiei ce stau l abaza acestui edificiu 

suprastatal. 

* 

*            * 

De-a lungul anilor de studii acordaţi acestei teme, precum şi a  asumpţiilor 

pe care deja le-am arătat câteva concluzii ni s-au conturat, pe care, prin cuprinsul 

intrinsec al lucrării noastre, le susţinem la finalul ei:  
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-  Pe baza unei erudiţii demonstrate pe tot parcursul „Istoriei civilizaţiei 

române moderne”, E. Lovinescu a realizat o lucrare sociologică 

comprehensivă, ce corespunde normelor metodologice din acest domeniu 

şi al cărei scop ultim era încadrarea în dezbaterea interbelică dintre 

tradiţionalism şi modernism. Mai mult, prin fundamentarea ei ştiinţifică şi 

prin apelul la cele mai noi teorii ale perioadei, E. Lovinescu a reuşit să 

surprindă şi provoace întreaga pleiadă de combatanţi de la nivelul 

ideologiilor culturale din România acelor vremuri, ceea ce explică în parte 

şi amploarea dezbaterii la care lucrarea a dat curs. În acest scop, subliniem 

multitudinea de referinţe ştiinţifice preluate în special din marile teorii 

sociologice europene de până la momentul publicării „Istoriei civilizaţiei 

române moderne”. Amintim în plus, ca exemplu, recursul lui Lovinescu la 

teoria biologică a lui Hugo de Vries pentru a găsi o sursă echivalentă cu 

cea a evoluţionismului pe care îl combătea. 

- Marea majoritate a poziţiilor teoretice care i-au fost reproşate 

(pozitivismul formelor fără fond, necesitatea imitaţiei integrale a culturilor 

superioare de către cele inferioare, sincronismul ca lege sociologică şi 

fenomen inexorabil) nu au fost originale, având precedente atât în cultura 

română cât şi în cea europeană. Pentru aceasta E. Lovinescu a fost acuzat 

de plagiat, pe nedrept, iar G. Ibrăileanu a deschis un întreg dosar pe 

această temă în revista „Viaţa românească”. În paralel însă, lui Lovinescu 

i-au fost acordate sute de pagini critice în revistele vremii pentru 

poziţionarea sa promodernistă. 

- Ineditul lucrării lovinesciene constă tocmai în integrarea tuturor acestor 

concepte şi fenomene într-o lucrare comprehensivă, cu pretenţii de 

program sociologic. Până la el, Gherea şi Ibrăileanu au elaborat studii 
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sociologice instrumentaliste însă în cazul lui Gherea sau care vizau doar 

un domeniu al culturii în cazul lui Ibrăileanu. 

- Reacţia majoră pe care Lovinescu a provocat-o prin publicarea operei 

sale sociologice se datorează atât faptelor amintite, dar mai ales 

momentului apariţiei ei: perioada interbelică, denumită şi 

postspengleriană, în care încrederea în modernizare şi raţionalitate, 

concepte impuse de perioada revoluţionară, era puternic atacată şi pusă la 

îndoială; 

- Scopul ultim al lucrării lovinesciene era readucerea în atenţia  publică a 

concepţiilor iluministe şi revoluţionare care începuseră să fie perimate 

înainte ca ele să-şi producă efectele (cu alte cuvinte formele nu atrăseseră 

încă fondul aşa cum Lovinescu susţinea). Prin teoria publicată, Lovinescu 

a căutat aşadar, să atingă scopuri ideologico-culturale, nu literare; 

plasarea teoriei sincronismului în slujba impunerii modernismului literar 

reprezintă din această perspectivă o inadecvare a ecuaţiei scop-mijloc. În 

strânsă legătură cu disputa ideologică, Lovinescu urmărea într-adevăr şi 

impunerea modernismului literar, în subsidiar însă, sau ca scop secund, 

iar pentru aceasta mijloacele sale erau revista şi cercul literar „Sburătorul”; 

- Prin întreaga construcţie conceptuală pusă la baza sincronismului, 

precum şi prin reţetele de înnoire pe care le propunea (revoluţionarism 

instituţional, modernism cultural şi liberalism), E. Lovinescu a adus pe 

scena dezbaterii ideologice interbelice argumente de forţă ce au 

reechilibrat balanţa „tradiţionalism-modernism” şi au revalorificat efortul 

de modernizare pe care România încă îl realiza.  

 

Considerăm astfel, că prin lucrarea propusă şi mai ales prin argumentele 

prezentate, acordăm atenţia cuvenită unui critic literar ce n-a beneficiat aproape 
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niciodată de prezumţia de a putea fi autor în sociologie. Ca dovadă stă faptul că, 

în mai toate crestomaţiile şi culegerile dedicate operelor sociologice româneşti, E. 

Lovinescu nu este citat mai deloc. Acest fapt nu îndreptăţeşte însă neglijarea 

operei sale sociologice în cadrul larg al dezbaterii ideologice culturale din 

România secolului XX, cu atât mai mult cu cât ea îşi dovedeşte şi astăzi 

actualitatea prin însăşi raportarea la realitate: sincronizarea României, începută 

în secolul al XIX-lea nu a fost nicidecum încheiată, ci, cel mult întârziată... 
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Anexa 1 

 

1. Revoluţia ideologică a precedat revoluţia economică1 

 

 

1.   Doi ani după izbucnirea Marii Revoluţii, la 1791, boierii români cereau printr-

o adresă  către ruşi: alegerea Domnului de către cele trei stări; libertate de comerţ, 

libertate de export – ecou nu numai al ideilor sociale, ci al ideilor economice ale 

revoluţiei franceze. Principatele nu intraseră în „sfera de interese" a capitalismului anglo-

francez; din sânul boierimii nu se desfăcuse încă grupul boierilor „comercializaţi", 

„singura forţă revoluţionară". Şi cu toate acestea, principiile liberalismului străbătuseră în 

minţile boierilor noştri. Ideile au, aşadar, o forţă de penetraţiune mult mai mare; pentru a 

se propaga, nu le trebuie, de altfel, existenţa unui substrat economic. „Nesupunerea 

franţozească" a pamfletului de la 1804, proiectul de constituţie al „cărvunarilor" de la 

1822, constituţia comisului Leonte Radu de la 1839 şi, întrucâtva, chiar Regulamentul 

organic reprezentau, după cum am văzut, ecouri ale revoluţiei franceze, trecute prin 

interesele de clasă ale boierimii, prin temperamentul moldovenesc sau prin interesele 

ruseşti. Toate aceste încercări constituţionale, de un caracter democratic limitat, sunt 

expresia unei incontestabile influenţe ideologice. Nici d. Zeletin n-o tăgăduieşte: 

„elementele ideologiei burgheze, scrie d-sa, au pătruns în Principatele Române înaintea 

elementelor economiei burgheze". Şi mai apoi: „Ceea ce în evoluţia istorică e efect, un 

efect atât de târziu, la noi s-a ivit înaintea cauzei. Astfel se face că atâtea spirite eminente 

au văzut în dezvoltarea burgheziei române un simplu efect al influenţei ideilor liberale 

aduse la noi din Apus, un caz tipic de evoluţie anormală, de sus în jos, de la idee spre 

acea realitate economică, care în Apus a dat fiinţă acestor idei. Se ştie, în adevăr, că. în 

Apus au trecut veacuri de când naşterea raporturilor de schimb a putut da naştere şi 

impune principiile liberale corespunzătoare". 

                                                 
1 Prin însăşi titlul anunţat Lovinescu îşi afirmă opţiunea asupra caracterului idealist al teoriei 
sincronismului. Prin demonstraţia susţinută critical adoptă o poziţie contrară lui Zeletin şi opusă teoriilor 
materialiste (iniţiate de Marx) preponderente în epocă. În economia generală a sincronismului prioritatea 
ideologicului în faţa economicului joacă un rol esenţial atâta timp cât sincronizarea se realizează prin 
intermediul imitaţiei. 
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 Şi noi stăm tot pe terenul constatărilor tuturor cercetätorilor procesului de formaţie a 

civilizaţiei noastre. Afirmaţiei lui P. P. Carp din 1881 că, din nefericire, „democratizarea 

s-a ăcut la noi de sus în jos, iar nu de jos în sus", C. A. Rosetti îi răspunde „Noi toată 

viaţa noastră am zis şi vom zice că revoluţiile trebuie sä se face din sus în jos, iar nu de 

jos în sus" – ceea ce reprezintă, de fapt, însuşi punctul de plecare al liberalismului 

revoluţionar. Constatând acest proces de formaţie, nu-1 privim, totuşi, ca pe o evoluţie 

anormală; în condiţiile istorice ale dezvoltării noastre, evoluţia de la formă la fond e 

singura normală; ca şi noi, au străbătut-o toate tinerele popoare intrate într-un brusc 

contact cu civilizaţii înaintate. Pe acest punct de vedere îl vom dovedi, de altfel, când 

vom studia în volumul al treilea legile de formaţie a civilizaţiei române. 

 

 

Sursa:  Lovinescu, E., Istoria civilizaţiei române moderne, Ed. Minerva, Bucureşti, 1997, 
pp. 76-77; 
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Anexa 2 

 

XVII1 

 

1. Revoluţia ideologică a fost urmată de o revoluţie economică. 2. Ion Brătianu e 

adevăratul creator al burgheziei române.  

3. Liberalismul burghez faţă de problema agrară. 4. Concluzie 

 

1.    Cadrele vieţii noastre sociale au fost trase aproape definitive prin constituţia de la 

1866; la aceasta data, actiunea revoluţionară a ideologiei poate fi, deci, privită ca 

încheiată; formal, viaţa poporului nostru a devenit sincronică vieţii europene; din epoca 

eroică a renaşterii, am intrat în faza consolidării materiale. Dedesubtul oricărei construcţii 

juridice trebuie să fie, însă, o bază economică; creaţiune a burgheziilor înaintate, era fatal 

ca ideologia adusă pe cale imitativă să-şi întărească baza. Mărginindu-se numai la forme 

constituţionale, opera revoluţionară ar fi rămas neisprăvită. Prin natura ideilor sale, ca 

prin structura elementelor sociale pe care se sprijinea, fără a fi expresia unor forţe reale, 

mişcarea paşoptistă purta, virtual, în sine germenii viitoarei revoluţii burgheze. Fruntaşii 

ei, în genere, n-au văzut într-însa decât punctul de plecare al redeşteptării naţionale; 

câţiva şi-au dat, totuşi, seama mai târziu de sensul ei adevărat şi subsecvent: nu se putea o 

ideologie burgheză fără existenţa unei burghezii consolidate ca forţă socială. 

 

2. Ion C. Brătianu, cu deosebire, este omul care a înţeles mai adânc că, pe ruinele 

regimului agrar, trebuiau puse bazele noului regim al capitalismului bancar; el este, deci, 

adevăratul creator al burgheziei române. Pătrunzând, de altfel, destul de timpuriu rolul 

istoric al burgheziei, el scria încă din 1858: „Alăturea cu ţara legală se ridică o societate 

nouă, ale căreia simţiminte şi  aspirări erau o protestaţie vie şi energică contra prezentului 

şi care asigură patriei noastre un viitor demn de numele ce-1 poartă". Şi care este această 

                                                 
1 Reafirmând caracterul revoluţionar al civilizaţiei române, E. Lovinescu îl pune pe Ion Brătianu în fruntea 
acestei mişcări. Pentru această convingere a criticului, “Istoria…” a fost taxată drept o lucrare ce ar fi avut 
în subsidiar un mesaj de susţinere a liberalismului. Am încercat însă în lucrarea noastră să demonstrăm 
contrariul, respectiv faptul că liberalismul era una din cele trei rute prin care Lovinescu îşi vedea aplicată 
teoria sincronismului. 
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societate nouă, zămislitoare a unei alte ordini de lucruri ? „Unii, de bună-credinţă, adaugă 

Brătianu, luând această nouă societate drept o clasă, o numeşte burghezie, s-au clasă de 

mijloc; chiar de ar fi ea o clasă, numele ce i-1 dau de burghezie, sau clasă de mijloc, ar fi 

impropriu într-o ţară unde nu este o clasă de sus, o nobleţă.. Putin însă ne pasă de nume, 

voim numai a constata că aceea pe care o cheamă astäzi Europa spre a-i încredinţa soarta 

ţărilor nu este o clasă ci o societate nouä, prin care se manifestă conştiinţa natională, 

geniul chiar al României. Dar ea nu este o clasă, ci România viitoare, România 

regenerată, care se ridică, creşte şi se întăreşte necurmat, care se luptä de atâta timp, nu 

contra unei clase, ci contra unui regim ce fu creaţiunea sträinilor pentru apäsarea, 

deznaţionalizarea şi subjugarea acestor ţări…” Nici nu se putea o înţelegere mai clară a 

semnificaţiei revoluţiei ce rămânea de realizat şi o mai indrăzneaţă asimilare a burgheziei 

cu însăşi „România regenerată" şi cu ţara nouă ce se ridica pe ruinele vechiului regim. 

Ceva mai tarziu, în Memoriul prezentat prin Dimitrie A. Sturdza lui Cuza, la 

sosirea lui în Bucureşti, în februarie 1859, definind cele patru clase din care se compunea 

societatea Munteniei (clasa boierilor mari, a boierilor mici, a comercianţilor şi a 

meseriaşilor şi clasa ţăranilor), Brătianu insista, mai ales, asupra clasei comercianţilor şi a 

meseriaşilor: „Ea posedă, scria dânsul2, toate calitäţile de energie şi de moralitate ce 

caracterizează aceastä clasă în toate societäţile europene; ea posedă însă nu numai 

instinctul, amorul libertăţii, ce este firesc unei clase de o natură democratică, ci şi al 

patriotismului cel mai înalt, cel mai entuziast. În sânul clasei comerciale, ce a luat o 

mare întindere şi putere, se află, mai cu osebire, în sămânţă civilizaţia română şi numai 

cu stârpirea ei ar putea să mai piară şi civilizatia şi libertăţile publice în România". 

Afirmând condiţionarea libertăţii şi civilizaţiei române de existenţa burgheziei, Brătianu 

indica şi sensul evoluţiei liberalismului în faza a doua a dezvoltării sale. Nu trecuseră 

decât zece ani, şi cât de departe suntem de armonia socială a Proclamaţiei de la Islaz !  

 

3. Caracterul burghez al liberalismului a devenit şi mai evident cu prilejul discuţiei 

chestiunii rurale. Obiecţiei lui Kogălniceanu3 minoritatea liberală din Comisia centrală de 

                                                 
2 I. BRĂTIANU, op.cit.,  p. 339; 
3 Discursul de la 25 mai 1862. 
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la Focşani nu întocmise un proiect de lege pentru a-1 opune proiectului guvernului Barbu 

Catargiu, din 1862, Brătianu îi răspundea prin aceste semnificative cuvinte:4 

„Când ne făcea d. Kogălniceanu şi alţii din Moldova imputarea de ce nu discutăm 

chestia proprietäţii, noi răspundem că există încă între ambele părţi litigante prejudecăţi; 

că chestia cere să fie discutată în toată liniştea, cu tot sângele rece; că trebuie să aşteptăm 

până ce vor vedea proprietarii că modul proprietäţii de azi nu este acel profitabil pentru 

dânşii; să vadă că au alte resurse mai bune decât acele ce le dau legile existente. Să 

începem cu alte reforme: cu moralizarea funcţionarilor, cu garanţiile comerţului, cu 

instituţiile de credit. A intrat în capul ţăranului ideea ca toată cauza răului de care suferă 

ţara e proprietarul. Dacă bate piatra, dacă plouă broaşte, cauza este că proprietarii au 

proprietăţi. De aceea am zis capului statului când eram la guvern să nu atingem chestia 

proprietăţii; să căutăm întâi a înfrăţi spiritele, a lumina pe ambele pärti; să facem întâi 

instituţiile necesare şi când vom rezolvi chestia proprietăţii, s-o rezolvăm astfel încât să 

aducă. regenerarea României, iar nu să punem în pericol existenţa noastră naţională, căci 

un război civil este nefericirea cea mai mare." 

 

Socotind după 15 ani de făgăduieli şi de inacţiune, nu venise încă vremea 

rezolvării problemei agrare, Brătianu era, aşadar, de pärere că „instituţiile de credit şi 

garanţiile comerţului" cereau o soluţie mai grabnică. Pornind de la o astfel de convingere, 

timp de un pătrar de veac, el a lucrat apoi la construirea reţelei de instituţii economice, ce 

au inaugurat era mercantilistă a statului român, de ale cărei linii generale ne-am ocupat, şi 

au izbutit sa facă din burghezia română o relativă realitate socială. 

 

4. Stânjenit în evoluţia lui normală prin condiţii geografice şi istorice, ţintuit prin forţa 

materială a celor două împărăţii cotropitoare şi prin forţa spirituală a ortodoxismului într-

un mediu de formaţie orientală, poporul român nu s-a putut dezvolta în decursul primelor 

secole în sensul idealităţii sale latine; în convergenţa influenţelor dizolvante asupra 

sufletului său, singure influenţele apusene au punctat, sporadic, curba progresului cultural 

de adevărată esenţă naţională. Ajuns în pragul veacului al XIX-lea, întârziat şi abătut din 

creşterea lui firească., demoralizat în clasele conducătoare, el a intrat brusc într-un 

                                                 
4 Discursul de la 11 februarie 1863. 
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contact integral, ideologic şi economic, cu civilizaţia apuseana. Mişcarea pasoptistă 

reprezintă tocmai gestul istoric prin care s-a imprimat procesului nostru de formaţie o 

direcţie revoluţionară, singura, sociologic, cu putinţă popoarelor împiedicate de la mersul 

lor evolutiv; ea mai reprezintă dezorientalizarea sufletului românesc prin crearea unui 

nou mediu de formaţie apusean  în spiritul idealităţii rasei. 

Civilizaţia română având, aşadar, o structură cu necesitate revoluţionară, 

aplicaţiile tradiţionalismului se limitează numai la datele generale ale sufletului românesc 

şi nu şi la instituţiile trecutului; sincronismul vieţii contemporane ne-a impus formele 

vieţii sociale şi culturale cu o identitate nivelatoare. Procesul de formaţie a civilizaţiei 

noastre, după cum am dovedit-o, a avut în epoca eroică de renaştere un caracter pur 

ideologic; abia mai târziu, prin interdependenţa capitalismului modern, unei structuri 

juridico-politice burgheze i s-a dat o bază economică burgheză: creştere de la forma la 

fond, pe care cercetătorii o consideră, de obicei, ca anormală, dar pe care noi o vom 

dovedi ca normală, întrucât prezintă un caracter de generalitate la toate popoarele supuse 

aceloraşi condiţii istorice. 

 

Sursa : Lovinescu, E., Istoria civilizaţiei române moderne, Ed. Minerva, Bucureşti, 1997, 
pp. 117-120; 
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Anexa 3 

Legile formaţiei civilizaţiei române1 

10. Această carte pleacă de la aceeaşi distincţiune între civilizaţie şi cultură.  

11.  Obiecţia principală a d-lui C. Rădulescu-Motru nu are obiect. 

10.   Oricare ar fi controversele în jurul disociaţiei celor două noţiuni şi, mai ales, 

oricâte elemente arbitrare ar putea conţine, am admis-o, totuşi, ca pe un punct de plecare. 

şi pentru noi civilizaţia reprezintä totalitatea condiţiilor materiale în care trăim: lumina 

electrică, şină de cale ferată, sârmă de telegraf, constituţie, regim juridic, regim 

economic, instrucţie obligatorie, vot universal şi deci regim politic etc., pe când cultura 

reprezintă totalitatea bunurilor sufleteşti, fie ele forţe morale şi religioase produse ale 

veacurilor trecute, fie deprinderi sufletesti dobândite mai de curând. Departe dar de a 

pleca de la negaţia rasei, o afirmăm dimpotriva. Nefiind însă o putere creatoare în vid, ea 

lucrează în timp şi în spaţiu, adică prin acţiunea condiţiilor sociale şi, mai ales, istorice; 

înainte de a deveni o forţă morală, însuşi ortodoxismul a fost o forţă exterioară, adică un 

bun material. „Instituţiile, susţineam încă din primul volum al acestei lucrări, se pot 

preface lesne; nu considerăm însă aceste prefaceri ca rezultatele definitive ale unei noi 

civilizaţii. Însemnătatea revoluţiei stă mai mult în perspectiva altor posibilităţi; 

regăsindu-se pe sine, prin contactul cu civilizaţia apuseană şi adaptându-se unui mediu de 

formaţie potrivit idealităţii sale, sufletul românesc a putut, astfel, intra într-un nou proces 

de fixare, în condiţii cu mult mai prielnice". 

 

11.   Punând la baza Istoriei civilizaţiei române moderne o distincţie între cultură şi 

civilizaţie atât de categorică şi atât de apropiată de cea a d-lui C. Rădulescu-Motru, 

urmează de la sine că ne-am referit în ea numai la totalitatea condiţiilor materiale ale 

vieţii româneşti. Învinuirea principală a d-lui C. Rădulescu-Motru de a fi susţinut pe 

                                                 
1 Primul subcapitol al celui de-al treilea volum al “Istoriei civilizaţiei române moderne” a lui Lovinescu 
devoalează întreaga critică de până atunci. Prin opţiunea afirmată aici, întreaga teorie lovinesciană e aşezată 
pe un fundament solid, distincţia dintre cultură şi civilizaţie. Aspectul ne pare esenţial, în consecinţă 
dedicându-i un subcapitol în lucrarea noastră. Distincţia asumată de Lovinescu beneficia, aşa cum am 
încercat să redăm în anexa 3, de o mare atenţie în presa perioadei. 
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nedrept că „la formarea civilizaţiei române fondul sufletesc propriu al poporului român 

nu contribuie cu nimic. El este un mare necunoscut inform care stă sub pământ. Ştim 

despre el numai că se formează după bătaia vântului. Cât bate vântul de la răsărit este rău 

şi turbure în civilizaţia română; cât bate vântul de la apus este bine. Această fatalitate de 

hotare i-a fărâmiţat poporului român cu desăvârşire orişice veleitate de autodeterminare. 

El este o fiinţă pur pasivă şi imitatoare" – nu are obiect. „Fondul sufletesc propriu al 

poporului român" n-a colaborat cu nimic la descoperirile şi invenţiile lui Gutenberg, 

Papin, Stephenson, Edison, Morse, Branly sau Marconi; am tras, totuţi foloasele 

tipografiei, ale maşinilor de aburi, ale electricităţii, ale telegrafiei şi telefoniei, ca ale 

întregii tehnici moderne; „fondul sufletesc propriu al poporului român" n-a participat nici 

la alcătuirea Codului Napoleon, a constituţiei belgiene, a votului universal sau a 

proporţionalităţii, ca şi a întregului regim economic sau juridic; şi în această privinţă, am 

fost, deci, beneficiari integrali. în elaboraţia „civilizaţiei" sale, poporul român a fost, 

„pasiv şi imitator" ca şi celelalte popoare în situaţia sa în genere, ca toate popoarele fără 

distincţiune, ce se folosesc automatic de orice câştig al ştiinţei sau de orice experienţă 

socială făcută într-un punct dat al globului. Nu pot exista două păreri în această privinţă. 

 

Sursa: Lovinescu, E., Istoria civilizaţiei române moderne, Ed. Minerva, Bucureşti, 1997, 
pp. 253-254; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 256

Anexa 4 

1. Imitaţia se scoboară din sus în jos
1
 

 

1.      Pe când invenţia poate porni de oriunde, imitaţia nu porneşte decât din sus în jos, 

adică de la superior la inferior: iată primul aspect al legii imitaţiei. Prestigiul superiorului 

trezeşte admiraţie sau iubire şi face pe învinşi să se mlădieze şi să se configureze după 

învingători. Totul atârnă de la realitatea acestei superiorităţi: învingători prin arme, dar 

inferiori prin cultură, românii au fost cuceriţi şi dizolvaţi de civilizaţia elenă. Superiori 

galilor, romanii le-au impus, la rândul lor, limba. După patru veacuri de stăpânire, cu 

excepţia provinciilor basce şi peninsulei Armoricane, în care, din pricina unei noi 

imigraţiuni în veacul al V-lea şi VI-lea din Anglia, idioma celtică s-a menţinut printre 

bretoni, toată Galia vorbea latineşte; cuvintele celte rămase în limba franceză sunt, 

aşadar, tot atât de rare ca şi cele dace în româneşte. Înlocuirea limbii celte se desăvârşise 

într-atât arătându-ne cum populaţia unui oral aducea laude regelui Gontran în toate 

graiurile locului, în latină, în siriaca negustorilor, în ebraică, Grégoire de Tours nici nu ne 

pomeneşte de limba celtă, adică de limba autohtonilor. Aceeaşi superioritate de civilizaţie 

a impus limba romanilor învinşi şi germanilor biruitori. Cântecul latin al unui poet în 

cinstea victoriei regelui Clotar I a putut deveni, astfel, în veacul al VII-lea, o arie 

populară intonată de bărbaţi şi de femei în ritmul palmelor: „ex qua victoria carmen 

publicum juxta rusticitatem per omnium pene volitabat ora canentium, feminoeque 

choros inde plaudendo componebant". 

 

Sursa : Lovinescu, E., Istoria civilizaţiei române moderne, Ed. Minerva, Bucureşti, 1997, 
p. 289; 

 
 
 
 
 
                                                 
1 Aspect fundamental al teoriei lovinesciene, sensul imitaţiei stă în strânsă legătură cu evaluarea pozitivă a 
rolului formelor fără fond. Prin direcţia indicată de propagare a imitaţiei, Lovinescu e coerent logic şi cu 
celălalt atribut al formării civilizaţiei române moderne: revoluţionarismul ce presupune înlocuirea bruscă a 
formelor vechi şi impune unele noi. 
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Anexa 5 

XXII1 

 

1. Concluzii: veacul al XIX-lea e punctual de plecare al formaţiei civilizaţiei române 

moderne. 2. Principiul sincronismului vieţii moderne civilizaţiei noastre cu un caracter 

revoluţionar. 3. Legile după care s-a făcut transplantarea civilizaţiei apusene. 

 

1.     La capătul tuturor acestor dezvoltări, e locul să rezumăm în puţine cuvinte 

rezultatele dobândite. 

 

Latin şi deci, cu virtualităţile sufleteşti ale tuturor popoarelor latine, poporul 

român, şi  prin poziţie geografică, prin condiţii istorice, şi prin religie, a fost fixat de la 

început într-un mediu de formaţie răsăritean, cu totul potrivnic structurii sale intime, iar 

principalele momente ale dezvoltării sale culturale şi naţionale, în tot decursul veacurilor 

XVI, XVII şi  XVIII, au fost determinate de intermitente influenţe occidentale. Istoria 

civilizatiei române moderne începe însă o dată cu veacul al XIX-lea, adică o dată cu 

integralizarea contactului nostru cu Apusul cu schimbarea mediului nostru de formaţie: 

pornită mai de mult, revoluţia de la 1848 reprezintă în mod simbolic momentul principal 

al acestei noi orienări intelectuale, economice politice. Din lungile dezvoltări ale primului 

volum, am stabilit ca o concluzie naturală caracterul pur ideologic al penetraţiei 

civilizaţiei apusene; în începuturile sale, revoluţia s-a făcut pe cale de contagiune 

imitativă cu ajutorul partidului liberal; abia mai târziu, şi mai ales prin străduinţa 

conştientă a lui Ion C. Bratianu, revoluţia ideologică a fost urmată de o revoluţie 

economică. 

 

2.    Procesul acesta de importaţie a tuturor formelor civilizaţiei apusene, cu corolarul 

contrastului între formă şi fond, constatat de toţi cercetătorii civilizaţiei noastre, a fost 

criticat şi de junimişti, care s-au pus din punctul de vedere al dezvoltării evolutive, şi  de 
                                                 
1 Subcapitolul redat ilustrează întreaga concepţie asupra formării civilizaţiei române în optica lovinesciană. 
Sunt amintite aici conceptele fundamentale ale teoriei sincronismului: revoluţionarismul, latinitatea, 
însemnătatea paşoptismului, pozitivismul formelor fără fond, imitaţia, integralitatea imitaţiei, adaptare, 
rasă, etc. 
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marxişti, care, privind orice structură politico-socială ca pe o creaţiune a unei structuri 

economice, sunt în fond tot evoluţionişti. în realitate însă, procesul formaţiei civilizaţiei 

noastre ca şi cel al tuturor statelor intrate brusc în contact, în solidarismul unei vieţi cu 

mult mai înaintate, nu e evolutiv, ci revoluţionar. Faptul e neindoios şi, oricare ar fi 

rezervele cu care 1-am privi, decurge dintr-o necesitate sociologică, pe care am dovedit-o 

cu suficiente dezvoltări: dacă în decursul veacurilor trecute, cu atât de puţine mijloace de 

interpenetraţie, formele vieţii intelectuale şi sociale se pot reduce la un spirit unitar, 

procesul de unificare prin nivelare a devenit elementul caracteristic al civilizaţiei 

moderne. Principiul se poate fixa în formula sincronismului vieţii contemporane, care, cu 

toate abaterile aparente, este realitatea pe când credinţa în putinţa unei dezvoltări proprii 

împotriva spiritului veacului nu e decât punctul de plecare al unor perturbări trecătoare. 

Ca şi la alte popoare înapoiate (şi am studiat cazul Rusiei şi al Japoniei), civilizaţia 

noastră nu se putea deci forma decât revoluţionar, adică brusc, prin importaţie integrală şi 

fără refacerea treptelor de evoluţie ale civilizaţiei popoarelor dezvoltate pe cale de 

creştere organică. 

3.     Pornind de la punctul de plecare al sincronismului, care domină întreaga mea 

lucrare, civilizaţia română s-a format după legile imitaţiei, şi anume: 

1. Scoborându-se de sus în jos, imitaţia şi-a găsit în păturile superioare elementul plastic 

prin mijiocirea căruia ideile Apusului s-au răspandit chiar când intrau în contradicţie cu 

interesul de clasă. 

2. Ţinând seamă de natura revoluţionară a formaţiei noastre, prin contact brusc şi 

diferenţă de nivel, imitaţia a luat la noi un caracter de integralitate; am împrumutat deci 

formele Apusului fără distincţiune, în masă, şi în nici un caz la lumina deliberativă a 

„spiritului critic". 

3.  Acest caracter de integralitate se constată., fireşte, numai în prima fază pur 

revoluţionară a imitaţiei; în faza a doua, în care am intrat de mai de mult, rolul „spiritului 

critic" este incontestabil. 

4.  Cum numărul „invenţiilor" sau al „ideilor originale" ale unui popor este foarte limitat, 

se poate spune fără exagerare ca imitaţia e prima formă a originalităţii, în acel înţeles prin 

adaptare la unitatea temperamentală a rasei, orice imitaţie ia cu timpul un caracter 
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specific. Originalitatea civilizaţiei noastre ca şi a civilizaţiei celor mai multe popoare nu 

stă, aşadar, în „elaboraţie", ci în adaptare şi în prelucrare. 

5.  Imitaţia nu procedează, după cum susţine Tarde, dinăuntru în afară, ci din afară 

înăuntru, cu alte cuvinte, de la formă şi cu tendinţa probabilă spre fond. Prima parte a 

acestei afirmaţii e evidentă şi scapă, deci, oricărei aprecieri; cea de a doua e, întrucât ne 

priveşte, un adevăr în mers unica posibilitate de dezvoltare a civilizaţiilor tinere. 

6.  Imitaţia nu e numai actuală, ci se poate îndrepta şi în trecut, constituind, astfel, 

tradiţionalismul, care, în sensul său strict, nu e posibil decât atunci când se poate raporta 

la o epocă de expansiune natională integrală. Pentru popoarele formate pe cale 

revoluţionară, fără un trecut cert, tradiţionalismul, în sensul imitaţiei acestui trecut 

inexistent şi nu al dezvoltării în cadrele datelor rasei, este o imposibilitate sociologica. 

 

7.  Tocmai lipsa unei tradiţii puternice, unită, de astfel, şi cu lipsa unei autorităţi 

organizate au făcut posibilă o transformare atât de bruscă a civilizaţiei noastre în sens 

revoluţionar. 

 

Sursa : Lovinescu, E., Istoria civilizaţiei române moderne, Ed. Minerva, Bucureşti, 1997, 
pp.352-354; 
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Anexa 6 

 

Evoluţia ideologiei literare1 

 

1. Imitaţia considerată ca un element de progres. 2. Falsa interpretare a legii 

imitaţiei. 3. Stilul gotic şi legea imitaţiei. 4. Cultură şi civilizaţie. 

 

1. Faţă de obiecţia de căpetenie adusă simbolismului român de a ne fi dat o literatură 

de pură imitaţie şi fără legătură cu realităţile naţionale, ne rămâne să punem problema 

imitaţiei în cadrele ei adevărate pentru a preciza, sub raportul originalităţii, poziţia 

modernismului. 

Dacă imitaţia, după comparaţia lui Anatole France, se rezumă la operaţia furnicii ce-şi 

însuşeşte pedeantregul fărâma de pâne fără a o elabora, atunci ea nu reprezintă nicio 

valoare: o literatură nu poate trăi prin astfel de imitaţie, şi împotriva ei s’a ridicat, cu 

drept cuvânt, Kogălniceanu la 1840 în Dacia literară; dar dacă imitaţia reprezintă 

procesul de asimilare şi elaboraţie al albinei, atunci ea este şi necesară şi constitue, în 

realitate, un proces firesc; întru cât puterea de creaţie a unei rase e limitată la un număr 

restrâns de invenţiuni, pe când puterea de asimilare şi apoi de elaborare în forme 

originale este nelimitată, imitaţia este cel mai obişnuit fel de a fi original; iată pentruce în 

structura civilizaţiei unui popor elementele cu adevărat originale sunt puţine, pe când cele 

mai multe sunt simple imitaţii şi adaptări la fondul naţional. Acest proces de formaţie nu 

se aplică, cum s’ar crede, numai la instituţii sociale – obiecte neîndoioase de împrumut – 

ci şi la formaţia credinţelor religioase sau a artei: Grecii, de pildă, au pus şapte veacuri 

pentru a transforma arhitectura bizantină a moscheei lui Kait Bay (1468). 

 2.      Expusă la suficiente precizări în volumul III al Istoriei civilizaţiei române moderne, 

legea imitaţiei a fost, totuşi, sau rău înţeleasă sau întâmpinată  cu interpretări pamfletare, 

din care, pentru precizarea atmosferii noastre intelectuale, ţinem să dăm o singură pildă 

                                                 
1 Publicat în anul 1926, vol. I al Istoriei literaturii române moderne aduce precizări în privinţa conceptului 
de imitaţie. Textul poate fi considerat şi o replică oferită articolului “A doua neatârnare” a lui N. Crainic; 
 



 261

concludentă: „Fie!, scrie bunăoară dl. Crainic publicist tradiţionalist2. Să trecem 

îngăduitori peste confuzia de bază a d-lui E. Lovinescu şi să ne oprim o clipă la imitaţia 

în artă. Să nu uităm : imitaţia e, în cugetarea d-lui E. Lovinescu, o necesitate ineluctabilă, 

o lege inexorabilă, şi, fiind o lege, e valabilă pretutindeni şi oricând. Dura lex, sed lex! 

Un fenomen de artă, odată produs, cade în vârtejul imitaţiei universale şi se repetă la 

infinit. Să numim Gioconda lui Leonardo Da Vinci. „Cu mijloacele de răspândire 

instantanee ale timpurilor moderne, - zice d. E. Lovinescu – puterea de difuziune a 

imitaţiei a devenit aproape nelimitată”. Aşa dar, poşta, telegraful, telefonul, radiofonul, 

gazetele, toate ne dau de ştire că Gioconda, ca fenomen artistic, s-a produs. Instantaneu 

toţi pictorii şi zugravii de firme din lume o copiază, toţi litografii o reproduc, toate 

cinematografele o rulează, toate trenurile, toate vapoarele, şi toate avioanele o încarcă şi o 

răspândesc, nelimitat, pe tot cuprinsul. Gioconda, în câteva zile, transfigurează globul cu 

chipul ei frumos în milioane de exemplare. Legea imitaţiei fiind lege, urmează că 

fenomenul de artă Gioconda se repetă identic, cu aceeaşi valoare artistică şi cu acelaşi 

preţ ca exemplarul unic ieşit din mâinile lui Leonardo Da Vinci. Altfel, dacă aceste 

imitaţii nelimitate n’au aceeaşi valoare ca exemplarul unic, înseamnă că fenomenul 

Gioconda nu se repetă identic şi atunci imitaţia îşi pierde caracterul de lege inexorabilă. 

Adevărul e că, în pofida miliardelor de imitaţii posibile, există o singură Giocondă, unică 

în Luvru, cu acelaş unic şi enigmatic surâs pe buze şi’n faţa eternităţii şi’n faţa necesităţii 

ineluctabile a d-lui E. Lovinescu. 

3.        Înţeleasă în chip atât de primar, legea imitaţiei e apoi combătută cu propriile sale 

arme, adică prin exemplul propagării stilului gotic, studiat în volumul III al Istoriei 

civilizaţiei române moderne3. „Stilul gotic, continuă acelaş d. Nichifor Crainic, este 

expresia de piatră a dogmei catolice şi numai a ei. Ca fenomen artistic, el nu se putea 

produce decât în sânul unei societăţi solidare, sufleteşte, în aceeaşi credinţă. Dincolo de 

acest domeniu, stilul gotic îşi pierdea semnificaţia şi raţiunea de a fi. Graniţa lui a tras-o 

un singur cuvânt care a despicat Europa în două: Filioque... Dincoace de acest hotar 

spiritual, se opunea invaziei o lume, o altă dogmă, un alt fel al expresiei plastice: dogma 

ortodoxă, stilul bizantin. Universalitatea legii imitaţiei în artă cade ţăndără la prima 

                                                 
2 A doua neatârnare în Gândirea, VI, 1. 
3 E. Lovinescu, Ist. civil.rom.mod., III, p. 76. 
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încercare de a o verifica”. Iată deci argumentul: „stilul gotic ca şi stilul bizantin sunt 

expresia unor dogme religioase caracterizate prin admiterea sau respingerea lui fillioque”. 

Nu e, desigur, în intenţia mea de a face istoricul artei gotice sau al stilului bizantin; în 

discuţia de faţă nu ne interesează decât valoarea argumentului d-lui Crainic, în legătură 

cu propriile mele teorii. Lipsa de orientare ştiinţifică n’o vom aminti decât doar în treacăt: 

arta gotică nu are o origine religioasă, ci, dimpotrivă, coincide cu emanciparea 

burgheziei; direcţia artistică trecând din şcolile mănăstirilor în şcolile fundate în oraşe, 

goticul este o arhitectură prin excelenţă laică; aplicată la castele, la primării, şi , cum era 

şi firesc într-o societate religioasă, la catedrale, ea s’a răspândit, de altfel pe raze inegale, 

determinate nu numai de concepţii religioase, ci şi de alte condiţii locale; mai aproape de 

Roma, şi prin ea în contact şi cu orientul, Franţa sudică, de pildă, a cunoscut amestecul 

tuturor stilurilor: catedrala din Angoulême e romană, catedrala din Périgueux e bizantină 

şi catedrala din Carcassonne e un amestec de stil roman şi stil ogival; cu alte cuvinte 

filioque a rămas inoperant în acest caz ca în atâtea altele. Dar toate aceste obiecţiuni sunt 

lăturalnice: punctul principal al discuţiei constă în arătarea că argumentarea d-lui Crainic 

nu infirmă principiile expuse în Istoria civilizaţiei române moderne. Prin numeroase 

exemple luate din diferite domenii ale civilizaţiei, am arătat în această lucrare cum faptele 

individuale se propagă şi se generalizează prin imitaţie; plecată dintr’un anumit loc, 

formula, de pildă, a comunelor jurate, sau a regimului consular, sau a aşa ziselor 

„établissement de Rouen”  s’a răspândit pe raze determinate după anumite condiţiuni 

locale ce rămân de precizat; în altă ordine de idei, am dat exemplul artei gotice care, 

pornind din basinul Senei a acoperit în mai puţin de un veac o mare parte a lumii catolice. 

Fiind un act individual, răspandit adaptat apoi la un mare număr de popoare, rezultă că 

„nu numai instituţiile şi principiile politice, ci şi formulele de artă se propagă prin 

„imitaţie". Urmează dintr'o astfel de afirmaţie că actele individuale, „invenţiile" se repetă 

la infinit? Ar însemna să pretindem că cercul făcut de aruncarea unei pietre pe apa 

Dâmboviţei să se propage până în apele Mărei Negre. Forţa de expansiune a actelor 

individuale este, se înţelege dela sine, limitată de distanţă, sau de condiţii diverse cum 

sunt structura sufletească şi, fiind vorba de un fenomen al evului mediu, credinţa 

religioasă. Din constatarea, relativă de altfel, a opririi expansiunii arhitecturii gotice la 

graniţa lui filloque, nu poate rezulta decât ceeace am susţinut în atâtea pagini ale Istoriei 
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civilizaţiei române moderne prin aşezarea sa geografică, poporul român s'a desvoltat până 

în veacul XIX în atmosfera morală si materială a orientului; deaci, fatalismul, ortodoxia, 

instituţiile sociale şi politice şi,în materie de arhitectură, stilul bizantin, a cărui forţă de 

expansiune era mai puternică şi prin apropiere şi prin similitudinea condiţiilor de viaţă. 

Singura concluzie, în cadrul discuţiei noastre, e că nici stilul bizantin, nu este o creaţiune 

artistică a poporului român, ci o formă imitată şi devenită apoi oarecum originală prin 

amestecul ei local cu elemente gotice — forma cea mai obicinuita de originalitate, 

rezultată "din împerecheri logice" şi din adaptări succesive. 

4.     De aceiaşi natură e şi obiecţia de a fi confundat în problema imitaţiei cultura şi 

“Confuzia, continuă să argumenteze d. Nichifor Crainic, e evidentă. D. E. Lovinesau îşi 

propusese categoric să legifereze în imitaţie totalitatea condiţiilor materiale ale vieţii 

româneşti, adică fenomenele de civilizaţie, şi se pomeneşte necontenit legiferând în 

aceiaşi imitaţie fenomenele de cultură. La paging 76 o spune limpede: „nu numai 

instituţiile şi principiile politice, ci şi formulele de artă se propagă prin imitaţie". 

Problema diferenţierii culturii de civilizaţie a fost tratată in volumul Ill destul de pe larg 

pentru a da posibilităţi d-lui Crainic de a se informa asupra ei : în concepţia ce stă la baza 

lucrării mele, formele împrumutate încep prin a fi elemente de civilizaţie pot sfârşi prin a 

deveni elemente de cultură. „Pe aceste bunuri materiale ale civilizaţiei unui popor, scriam 

la p. 19 a vol. III, d. C. Rădulescu-Motru, ca mulţi alţi critici, le socotesc lipsite de 

valoare. Nu tot aşa noi. Drumul dela cultură la civilizaţie nu e ireversibil ; condiţii ale 

vieţii noastre, aceste bunuri materiale intră în deprinderi şi se prefac cu timpul, prin 

adaptare la unitatea noastra temperamentală, în valori sufleteşti; cu alte cuvinte, 

civilizaţia se transformă în cultură. Lucrarea mea se ocupă, cu deosebire, de fenomenele 

de civilizaţie, luate în prima lor fază de imitaţie pură ; o altă lucrare se va ocupa cu 

fenomenele de cultură, în compoziţia cărora a intrat şi elementul fix şi polarizator al rasei. 

Pentru a fi mai înteles, voi lua exemplul ortodoxiei, principiul fundamental al sufletului 

naţional şi al vechei culture româneşti, după toţi tradiţionaliştii — ortodoxia n'a fost, în 

realitate, decât un simplu obiect de împrumut, ca o constituţie sau ca o cravată pariziană ; 

elementul „esenţial" al culturii române nu este, aşa dar, o elaboraţie specifică a sufletului 

poporului nostru, ci un act individual, o „invenţie" iudaică propagată prin imitaţie prin 

vicisitudini istorice la un număr de popoare ; târziu numai, prin adaptare la unitatea 
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temperamentală a rasei, acest fenomen de civilizaţie a devenit un fenomen specific de 

cultură românească , ce poate fi studiat ca atare. 

 

Sursa:  Lovinescu, E., Istoria literaturii române contemporane, vol. I, Ed. Ancora, 
Bucureşti, 1926, pp. 171-178; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 265

Anexa 7 

 

Mutaţia valorilor estetice1 

 

 

1. Limitarea esteticului prin factorul timpului.  2. Spiritul 

veacului.  3. Unde se manifestă azi spiritul veacului?  

4. Caracterul de unicitate a acestui spirit al veacului. 

 

 

1. Conceptul estetic este nu numai produsul capacităţii estetice a unei rase ci 

şi al unei epoce : factorul timpului intervine cu o acţiune, a cărei forţă creşte în decursul 

istoriei, până a deveni în zilele noastre, precumpănitoare. Am numit, după cum se ştie, 

sincronism acţiunea uniformizantă a timpului în elaboraţiile - spiritului omenesc şi am 

făcut din el cheia de boltă a explicării formaţiei civilizaţiei române. Cuvântul a avut o 

oarecare repercursiune în publicistica noastră.: unii i-au contestat valabilitatea, iar alţii i-

au contestat originalitatea. Asupra valabilităţii vom reveni pe scurt; în ceeace priveşte 

originalitatea ar fi greu de presupus că nimeni n'a semnalat până acum legătura dintre 

fenomenele culturale prin acţiunea uniformă a timpului ce le-a produs. Raportul e prea 

evident ; rămânea numai precizarea lui la totalitatea fenomenelor civilizaţiei noastre. În 

domeniul exclusive al acestei aplicări ar fi trebuit pusă discuţia asupra originalităţii. 

2.     Sincronismul înseamnă, după cum am spus; acţiunea uniformizatoare a 

timpului asupra vieţii sociale şi culturale a diferitelor popoare legate între dânsele printr o 

interdependenţă materială şi morală. Există, cu alte cuvinte, un spirit al veacului sau, 

,,ceeace numia Tacit un saeculum, adică o totalitate de condiţii configuratoare a vieţii 

omenirii. Spiritul evului mediu, de pildă, se manifestă sub două. forme : credinţa 

                                                 
1 Vol. VI al Istoriei literaturii române contemporane, apărut în 1929, intitulat “Mutaţia valorilor estetice” 
aduce precizări conceptului de „spirit al veacului”, concept esenţial în teoria sincronismului lovinescian. În 
aceste pagini E. Lovinescu, afirmă omniprezenţa spiritului veacului datorat facilităţilor de comunicare din 
epoca contemporană lui. 
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religioasă care-i determină întreaga activitate sufletească (literatura, arta, filozofia etc.) şi 

provoacă în domeniul politic cruciadele, adică expansiunea occidentului spre orient ; iar, 

pedealtă parte, în domeniul social, forma specifică a feudalităţii, de origine germanică sau 

nu, în orice caz expresie a individualismului social, după cum stilul ogival este o expresie 

a misticismului.  

Renaşterea reacţionează împotriva spiritului creştin prin reînvierea spiritului antic, 

cu manifestări  mai caracteristice în domeniul artei şi al cugetării filozofice. Reforma 

reprezintă aceiaş emancipare a popoarelor septentrionale, mai ales în domeniul religios şi 

naţional, de sub tirania universalităţii bisericii catolice ; absolutismul regal şi 

tradiţionalismul artistic domină întregul veac al XVII; între 1740-1789 spiritul veacului 

se caracterizează printr'o reacţiune a criticei filozofilor raţionalişti împotriva tradiţiei sub 

toate formele ei, în stat, biserică, filozofie, economie politică, educaţie etc. Revoluţia 

franceză ne-a adus, în ,sfârşit, principiul suveranităţii nationale, al libertăţii individuale, al 

libertăţii religioase, al libertăţii presei şi cuvântului, principiul egalitătii legale, fiscale şi 

politice dela  temelia tuturor democraţiilor contemporane şi, ca o urmare firească, 

principiul naţionalităţilor ce ne configurează veacul. „Imprimând caracterul general şi 

organic al instituţiilor din diferite epoci — încheiam în Istoria civilizatiei române 

moderne1 , spiritul timpului e, aşa dar, firul conducător al istoriei în controversele 

faptelor, Prezent pretutindeni, el se desvoltă, totuşi, în unele ţări mai intens: la Roma şi la 

Atena în antichitate; la Germani în timpul evului-mediu; .în. Italia în epoca Renaşterii; în 

Franţa în veacul  XVII şi sfârşitul veacului XVIII”.- 

3.      La întrebarea unde se desvoltă acum cu mai  multă intensitate spiritul veacului, nu 

ne punem la adăpostul lipsei de perspective în judecarea fenomenelor contemporane, 

legitimă de altfel, ci răspundem cu fermitate: pretutindeni. Spiritul veacului se făureşte şi 

se consolidează azi prin facilitatea de legături şi de penetraţie între popoare, care n'a fost 

totdeauna identică, ci a evoluat cu însuşi mersul civilizaţiei omeneşti; dacă el a existat cu 

caractere evidente în timpul evului mediu când mijloacele de comunicaţie erau atât de re-

duse, se înţelege dela sine ea există şi  azi; rapiditatea fulgerătoare, instantaneitatea am 

putea  spune, de propagare a tuturor fenomenelor culturale în întreaga omenire civilizată 

a început să nimicească caracterul de determinare în spaţiu al spiritului veacului. Nu e 

                                                 
1 E. Lovinescu, Ist.civil.rom.mod. , III, p. 38; 

• 
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vorba numai de mijloacele de comunicaţie atât de uşoare azi, de emigraţiile. paşnice care 

depăşesc în câţiva ani (din Anglia au emigrat între 1815-1888 un nurnar ,de 12.481.708 

de indivizi şi din Germania între 1820-1889 alţi 5.300.000 de indivizi) migraţiile, de sute 

de ani ale popoarelor barbare, a Goţilor, Hunilor, Tatarilor etc., etc., ci e vorba de 

difuziunea cărţii, a telefoniei, telegrafiei acum în urmă a radiofoniei, care, pe o simplă 

antenă, aduce instantaneu toate svonurile civilizaţiei lumii,.aşa că orice fenomen artistic 

sau orice informaţie ştiinţifică e înregistrată chiar în momentul producerii sale. Cu 

intensificarea mijloacelor de interpenetraţie, caracterul local al tuturor fenomenelor 

spirituale tinde să dispară. Prin internaţionalizarea curentelor, prin fuziunea concepţiilor 

credinţelor ce stau îndărătul oricărei manifestări artistice, spiritul de uniformizare 

progresează atât de mult încât a făcut pe unii cugetători să prevadă posibilitatea 

dispariţiei, prin lipsă de conţinut original, a formelor de artă naţională. Apărută în bazinul 

Senei, i-a trebuit arhitecturii ogivale vre-o 60 de ani (1180 — 1240) pentru a acoperi mai 

întâi domeniul regal (catedralele dela Paris, Beauvais, Chartres, Reims, Bourges, etc.) şi 

apoi pentru a se propaga la nord la est, în bisericile Flandrei, în sfârşit, în Germania 

(Catedrala din Colonia e începută la 1238), în Anglia (la Cantorbery sau Lincoln), în 

Suedia (Upsala), în Spania (Burgos), Praga, Milan si până în Ungaria, difuziune pro-

pagată prin acţiunea personală a arhitecţilor francezi Guillaume din Sens, Philippe de 

Bonaventure si atâţia alţii. Cu mijloacele de răspândire de astăzi nu mai e nevoe de un 

veac, pentru ca orice formulă de arta să se împrăştie în întreaga lume civilizată ci numai 

de câteva luni. Expresionismul, dadaismul, cubismul sau constructivismul, de pildă, s'au 

răspândit aproape simultan în toate stabilind între ele o adevărată masonerie artistică. In 

faza noastră de interpenetraţie culturală a tuturor popoarelor civilizate este greu de stabilit 

locul anume unde se făureşte „spiritul veacului”: expresionismul a venit din Germania, 

futurismul din Italia, dadaismul a pornit dintr'o cafenea din Zurich dela un poet evreu-

român, cubismul dela Paris, etc., şi s'au răspândit apoi pretutindeni în mod simultan, fără, 

de altfel, ca difuziunea să implice şi valabilitatea, pe care le-o va dovedi numai 

vitalitatea, căci, oricât s'ar încăpăţina să mai trăiască în publicaţii apărute în fundul 

provinciei româneşti, multe forme au şi dispărut în occident. 

Dacă civilizaţiile vechi, ca civilizaţia egipteană, asiriană sau chiar greacă, puteau 

să pară cercetătorilor cercuri închise, deşi, în realitate, interpenetraţia există atunci, 
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civilizaţiile contemporane sunt mai puternic dominate de imperativul timpului decât de 

cel al rasei. Grecilor le-au trebuit şapte veacuri pentru a elabora într'o formulă originală 

arta orientală; Arabilor,1e-au trebuit tot atâtea veacuri pentru nationalizarea arhitecturii 

bizantine. Şi fiindcă am arătat că Perşii n'au avut timpul sa asimileze şi să adapteze 

original formele de artă împrumutate dela Egipteni şi Babiloneni, ne simţim obligaţi sä 

amintim1 că, după zece veacuri, sub Sasanizi, aceiaşi Perşi au reuşit, totuşi, să creeze o 

arhitectură nouă şi originală prin combinaţia artei arabe a vechei arhitecturi a 

Achemenizilor modificată prin amestecul cu arta elenizantă a Arsacizilor, — formă de 

artă originală, pe care aveau să o împrumute apoi Mongolii şi să o transporte, 

modificând'o, în India. Astăzi însă nu numai împrumuturile se fac mai repede, dar şi 

asimilările, deşi, probabil, nu şi atit de profund. Căci, încă odată, din intensificarea inter-

penetraţiei nu trebue să tragem concluzia factorului rasei, întrucât imitaţia simplă fără 

asimilare nu reprezintă o valoare pozitivă şi, după o scurtă fază de imitaţie integrală, 

acritică totul se adaptează, instinctiv, fără teorii dezolare, temperamentului etnic în forme, 

care, de n'au meritul originalităţii desăvârşite, constitue, totuşi, unul din modurile 

obisnuite ale originalităţii. 

4.     In concluzie, departe de a fi absolut, invariabil şi universal, în mutabilitatea lui, 

conceptul estetic este limitat în linie generală prin acţiunea rasei şi a epocei, având forme 

variate şi succesive după rasele ce l'au creat după epocele ce l'au determinat; el nu se 

prezintă separat şi arbitrar, ci e implicat şi interferat de o mulţime de alţi factori 

ideologici sau chiar economici, care fac la un loc un tot caracteristic, un. stil, un 

saeculum. Dar, din moment ce nu mai este expresia rasei noastre şi mai ales a epocei 

noastre, un astfel de concept estetic constitue, după cum vom vedea, o formulă ermetică, 

impenetrabilă pe calea intuiţiei estetice, pe calea sensibilităţii, ci numai prin studiu, pe 

cale intelectuală. 

 

 

Sursa : Lovinescu, E., Istoria literaturii române contemporane, vol.VI, Ed. Ancora, 
Bucureşti, 1929, pp. 13-20; 

 

                                                 
1 Gustave Le Bon, Lois psychologiques de l’évolution des peuples, p. 100; 
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Anexa 8 

XXXVI1 

 

 1. NATURA BOVARICĂ A IDEILOR MELE “REVOLUŢIONARE”– 2. 

ACEEAŞI NATURĂ A IDEILOR MODERNISTE – 3. SFÎRŞITUL PERIPLULUI 

MEMORIALISTIC 

 

1.       Ieşind din circuitul unor mărturisiri psihologice îndreptăţite de sensul memorialistic 

al acestor pagini, e timpul să revenim la un alt element al ideologiei mele, la sincronismul 

vieţii contemporane, pe baza legii psihologice a imitaţiei cu repercuţie în domeniul literar 

sub forma modernismului, totul dominat de interdependenţa vieţii popoarelor civilizate, 

prezentă în trecut, dar mult mai eficace astăzi. Puşi brusc în planul unei civilizaţii mult 

superioare realităţilor noastre sufleteşti, procesul formaţiei civilizaţiei noastre nu putea fi, 

prin urmare, decît revoluţionar, ceea ce a atras duşmania tuturor cugetătorilor sociali, 

considerînd-o ca o forma fără fond. Sensul volumelor mele nu stă în aprobarea unui astfel 

de proces de formaţie, ci în constatarea lui ca un fapt determinat de legea sincronismului, 

irecuzabil, împotriva căruia nu putea nimeni lupta fructuos ; prin contactul brusc cu 

popoare mult mai civilizate, era fatal ca forma să depăşească fondul, rămânând pe seama 

timpului să precipite un proces invers, de la formă la fond, pentru a ajunge la 

normalizare. 0 astfel de teorie merge în sensul liberalismului român, care a înzestrat ţara 

cu tot aparatul economic şi politic al burgheziilor apusene, fără să fi avut burghezie 

natională, în proces totuşi de creaţie. Explicînd formaţia civilizaţiei române pe cale 

revoluţionară aprobînd-o, întrucît o priveşte ca ineluctabilă, am luat, aşadar, poziţie 

împotriva ideologiei întregei culturi române din jumătatea veacului al XIX-lea mai ales, 

împotriva junimiştilor, duşmanii cei mai autentici ai procesului nostru de formaţie. 

Caracterul de analiză psihologică a acestor pagini mă obligă să arăt că o astfel de 

ideologie nu e ieşitä din prelungirea unei dispoziţii temperamentale, ci se prezintă ca o 

                                                 
1 Prin mărturisirea pe care E. Lovinescu o face în volumul său de Memorii, critica demonstrează puterea 
convingerilor sale teoretice. Prin textul redat, Lovinescu alege de fapt, în dauna temperamentului său 
tradiţionalist, în favoarea sincronismului ca teorie comprehensivă, aplicabilă întregii societăţi româneşti. 
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creaţiune bovarică, nu în sensul căutării unui complement spiritual, ci al unei libere 

deliberäri speculative. O cultură clasică, o formaţie intelectuală în sînul disciplinelor, 

junimiste, un temperament static şi conservator nu mă indicau, desigur, la rolul de 

teoretician al democraţiei şi al liberalismului la care am ajuns, totuşi, prin intuiţia studiul 

fenomenelor sociale regizate de un determinism împotriva căruia lamentaţiile sunt inutile. 

2.        Aplicată în domeniul artei, ideologia sincronismului şi a imitaţiei nu putea duce 

decît la modernism — latent în Poezie nouă., teoretic în Istoria literaturii române 

contemporane. Din moment ce viaţa spirituală, ca viaţa socială sau economică, se 

dezvoltă într-o strînsä interdependenţa, cu repercuţii reciproce înregistrate de aparatul 

seismologic al întregei omeniri civilizate, nu e forma de artă care, produsă într-un punct 

al globului, să nu se răspîndească pretutindeni. Ca şi în domeniul social, tocmai prin 

această interdependenţă, popoarele venite tîrziu la civilizaţie nu mai refac etapele 

evoluţiei seculare ale celorlalte popoare, ci se pun dintr-o dată în planul ultimei faze : 

formaţie revoluţionară pe bază de imitaţie superficială, dar ineluctabilă. Fără să mai 

refacă fie şi ontogenetic fazele anterioare, era, aşadar, fatal ca literatura română să 

urmeze pas cu pas ritmul literaturilor apusene mai ales, al literaturii franceze, în tot ce are 

mai excesiv, de la dadaism la expresionism. 0 astfel de poziţie faţă de modernism a trezit 

suspiciunea nu numai a tradiţionaliştilor, cum era si legitim, ci cea a moderniştilor : unii 

privindu-mă ca un oaspe tardiv venit să le ia beneficiul luptelor lor literare, iar altii ne-

găsindu-mă destul de aderent cu toate inovaţiile sosite de la Paris. Faţă de cei dintîi am 

arătat ca menirea criticului nu e de a anticipa asupra formelor de artă şi nici de a se pune 

în fruntea curentelor de avangardă, ci de a veni pe urmă pentru a organiza teoretic 

poziţiile cucerite de creatorii de artă pe măsura viabilităţii lor. 

Celorlalţi trebuie să le amintesc încă o data duelul intim, pe de o parte, dintr-o 

complexiune temperamentală şi  o formaţie spirituală tradiţională, cu o inhibiţie precisă 

faţă de tot ce rupe firul evolutiv pe de altă parte, o ideologie sprijinită în ordinea 

biologică pe principiul mutaţiei al lui Hugo de Vries, în ordinea socială, pe principiul 

revoluţionar al transformărilor brusce determinate de sincronismul vieţii contemporane, 

de primatul spiritualului asupra economicului şi de evoluţia inversă a civilizaţiilor tinere 

de la formă la fond, iar în ordinea estetică, pe principiul diferenţierii ca element esenţial 

al talentului pe consecinţele logice ale aceluiaşi sincronism care, punînd într-o strînsa 
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interdependenţă toate fenomenele, nu numai economice, ci spirituale ale popoarelor 

europene, îndreptăţeşte imitaţia ca una din formele înseşi ale progresului. Din afirmaţia 

primatului factorului ideologic, în toate domeniile vieţii sociale sau individuale, reiese de 

la sine ca şi în acest duel dintre temperament şi formaţie, pe de o parte, şi idee, de alta, tot 

ideea deliberată a învins. Evidentă în planul pur ideologic şi teoretic al afirmării 

principiului de diferenţiere şi, deci, al revoluţiei estetice, în planul intim al sensibilităţii 

această biruinţă este însă contrariată şi de inhibiţia temperamentală, de care am vorbit, şi 

de o formaţie estetică dominată de o cultură clasică bazată pe echilibru şi pe organicitate. 

Poziţia ideologică luată dintr-o speculaţie pur intelectuală îmi impune, aşadar, obligaţia 

morală de a admite teoretic orice inovare ca un element posibil de progres, dar onestitatea 

mă sileşte de a recunoaşte, totuşi, că sensibilitatea nu aderează întotdeauna cu formele 

acceptate numai principial ca elemente necesare ale dialecticei estetice, după destine 

diferite : ale ideologiei, de a se dezvolta prin speculaţie si deliberaţie, şi ale sensibilităţii, 

de a fi expresia unei formaţii date. 

3.     Prin jocul organizaţiei lor sufleteşti, deşi capabili, în principiu,. de a trăi în trecut, 

prezent sau viitor, oamenii sunt. determinaţi temperamental de a milita cu predilecţie 

numai în una din cele trei categorii ale timpului ; unii din ei se satisfac, astfel, din 

senzaţia imediată, înregistrînd-o amplificînd-o prin rezonanţa prezentei elective, lăsînd-o 

să treacă sub aparenta înregistrării, alţii o elaborează mult mai tîrziu în retortele amintirii, 

o sublimează, dîndu-i o potenţialitate abstractă poetică ; incapabili de a le colora prin 

prismele trecutului, numai puţini îşi proiectează satisfacţiile în viitor, în himere sociale şi 

în arhitecturi fantasmagorice clădite în planurile fumurii ale depărtării.  

Reprezentînd o accelerare a ritmului vieţii, o condensare de posibilităţi mai mari 

într-un spaţiu de timp mai restrîns, o dată cu valorile temperamentale călătoriile sporesc 

si diferenţele sufleteşti dintre oameni ; reduse de dat aceasta la două, adică la adaptarea la 

present şi la refularea în trecut a prezentului, pentru a fi evocat apoi în nuanţe mai 

vaporoase şi mai poetice, atitudinile psihologice prind un relief şi mai puternic, 

despărţind  pe indivizi în categorii evident distincte. Călătoria devine astfel o piatră de 

încercare sigură a polarizărilor sufleteşti. Tipul omului ce trăieşte în prezent este, desigur, 

şi din fericire, mult. mai răspîndit ; grafic, el se traduce în viaţa cotidiană la încovoiarea 

pe brazda muncii, iar, sub forma periegetică, la lungile „theorii" aruncate de turism pe 
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toate căile pitorescului lumii. Rasa anglosaxonă pare a fi cea mai bine adaptată şi 

împrejurărilor prezente, incontestabila calitate a practicităţii şi, ca un corolar firesc, 

călătoriilor în toate direcţiile globului ; nu numai ceţurile nordice îi fac pe aceşti oameni 

să evadeze din insula lor,  după cum nici numai sensul pitorescului : migraţia anglo-

saxonă se explică mai degrabă prin capacitatea extraordinară a rasei de a se folosi de 

prezent şi actualitate şi de a se adapta la toate condiţiile de viaţă fizică şi morală. Cu tot 

particularismul rasei sale, colon predestinat, anglo-saxonul se simte la el oriunde, 

cetăţean universal şi, fără să-şi părăsească temperatura sufletească, se aclimatizează 

mediului acoperind aria momentului de faţă. Capacitatea de adaptare succesivă presupune 

însă şi lipsa de coeziune a memoriei afective ; întrucîtva, ea e clădită pe posibilitatea 

uitării rapide chiar voluntare. 

Cu totul altul e procesul dezlănţuit de că1ătorie, adică de schimbarea bruscă a 

habitatului, în sufletele reflexe ale celor ce träiesc mai mult din amintire decît din însăşi  

realitatea şi actualitatea. Pentru aceşti oameni, călătoria reprezintă o violenţă si o revulsie; 

satisfacţia pitorescului, a ineditului e la fiecare pas contrariată de impedimentele legate în 

chip firesc de orice discontinuitate: oamenii noi, obiceiurile noi, oboseala drumului, 

multele incomodităţi mărunte, inconfortul oţelurilor, sforţtarea de fiecare clipă a adaptării 

la peisagiu, la mediu, la o limbă nouă, constituie pentru dînşii tot atîtea piedici la adaptare 

deci la identificare cu realitatea. Imponderabilele multiple ale călătoriei le copleşesc 

sensul adînc, plin de bucurii şi de emoţii ; pe cadranul conştiinţii cu enervare acul 

neprevăzutului, amorţindu-le capacitatea de percepţie intelectuală şi de satisfacţie 

senzuală. Pentru astfel de oameni, depăşiţi de realitate, adevărata călătorie nu începe decît 

o dată cu încetarea ei, sau chiar mult mai tîrziu, după scuturarea învelişului de amănunte 

discrepante, cînd sensul estetic şi emotiv al călătoriei, scăpat din aderenţele prozaismului 

şi ale discordanţei, rămîne pur şi se colorează de toată poezia amintirii. 

Cititorii vor fi înţeles că în cadrele psihologiei din urmă intră autorul acestor 

Memorii ; după lungul şi relativ destul de frămîntatul periplu al unei jumătăţi de veac 

închinat exclusiv literaturii, a fost bucuros să-1 refacă, abia acum trăindu-1, în paginile 

acestor două volume scrise, pe-ndelete, între brazii casei natale. 

 

Sursa: Lovinescu, E. Scrieri, vol. II, Memorii, Ed. Minerva, Bucureşti, 1970, pp.382-386; 
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Anexa 9 

Politică şi ortodoxie1 

 

                                             de  Nichifor Crainic 

 

  Întemeind azi o biserică, arătăm că misiunea 

Românilor e o misiune de pace, căci cine întemeiază 

o biserică nu poate avea alt gând decât acela al lui 

Isus. 

PRINŢUL CAROL 

(La punerea pietrei fundamentale a Catedralei din Cluj) 

 

 

 ÎNTRE politica românească a veacului al XIX-lea şi Biserica naţională a existat 

un antagonism ce se prelungeşte până în zilele noastre. Un antagonism în care politica de 

occidentalizare cu orice preţ are partea acţiunii agresive, iar biserica partea unei pasivităţi 

neputincioase. Occidentalizarea e şi astăzi problematică. Lucrul sigur e înfrângerea şi 

decăderea Bisericii. Mai poate fi de vreun folos în viaţa nostră naţională această Biserică 

sdrobită de atotputernicia politicei creatoare de instituţii moderne? E o problemă ce răsare 

cetind „Doctrinele partidelor politice”, date la lumină de „Institutul Social Român”. 

 Sunt doctrine care au la bază principiul luptei de clasă: socialistă şi ţărănistă. Şi 

doctrine care au la bază, într’un fel sau într’altul, principiul echilibrului dintre cantităţile 

sociale: liberală, conservatoare, naţionalist-democrată. Cum se răsfrânge, dacă se 

răsfrânge, ideea Bisericii în cristalul fiecăreia din aceste doctrine? 

                                                 
1 Prin articolul din revista “Gândirea” (pe care o va şi conduce), Nichifor Crainic accentuează orientarea 
mistico-naţionalistă pe care revista o va înregistra începând cu anul 1924. Menţionăm că „Gândirea” se 
integra de fapt în curentul mistic european inaugurat de Oswald Spengler prin lucrarea „Declinul 
Occidentului”. 
Raportată la sincronismul lovinescian (care apare în aceeaşi perioadă a publicării articolului), articolul lui 
N. Crainic este o replică ce susţine naţionalismul ortodoxist, opus europeismului lovinescian. În epocă, atât 
Lovinescu cât şi N. Crainic erau reprezentanţii celor două orientări; 
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 Consacrat în formula marxismului materialist, socialismul e o doctrină ateistă; 

polar opusă, deci, religiei creştine. Dumnezeu e – fabrica; mântuirea sufletului – 

îndestularea stomacului; împărăţia cerurilor – dictatura proletariatului. Şi nici între etica 

socialismului şi morala creştină nu sunt puncte de atingere. Dacă Evanghelia predică: 

frate pentru frate, sensul luptei de clasă e : fiară contra fiară. Dar în realitatea vieţii 

noastre naţionale, doctrina socialistă corespunde unei minorităţi industriale ce nu poate fi 

hotărâtoare pe tărâm religios. Punctul de vedere al acestei doctrine faţă de Biserică 

înfăţişează, în condiţiile date un caracter mai mult teoretic. 

 O atitudine nelămurită, sub unghiul religios, îşi creează noua doctrină ţărănistă 

sau, mai bine zis, doctrinarul ţărănist , care ignorează problema. D-l Virgil Madgearu 

gândeşte prea statistic-economic ca să poată prinde în ţesătura judecăţilor sale 

imponderabilul religios. Acest imponderabil religios e, totuş, una din puterile 

determinante ale psihologiei ţărăneşti. Popoarele agricole sunt popoare religioase. Şi dacă 

plugarii alcătuesc trei sferturi din populaţia ţării, ortodoxia românească este, înainte de 

orice, ţărănească. O doctrină ce voeşte să formuleze nevoile cardinale ale acestei pături 

sociale şi o politică ce voeşte să le valorifice nu numai politic-economic, dar şi cultural-

naţional, trebuie să ţină seamă de această realitate. Cu atât mai mult cu cât o cultură 

specific naţională, dela care singure se exclud minorităţile industriale aplecate spre 

internaţionalism, trebuie să-şi soarbă posibilităţile din zăcămintele tradiţionale ale 

majorităţilor agricole. Dar doctrina ţărănistă, aşa cum e formulată, implică o lipsă de tact 

faţă de o însemnată categorie de aderenţi ai ei: preoţi, cari împreună cu învăţătorii au 

anticipat-o prin acea luptă de desrobire economică a clasei ţărăneşti, din ultimele două 

decenii. Rămâne în sarcina acestor factori limpezirea atitudinii ţărăniste faţă de ortodoxie 

şi tot astfel potrivirea dezacordului dintre morala Evangheliei şi ideea luptei de clasă. 

 În corpul doctrinei liberale, care se razimă totuş pe principiul „armoniei sociale”, 

Biserica nu ocupă măcar locul unei molecule. Faţă de această instituţie care aparţine 

„concepţiilor medievale”, liberalismul progresist „sub toate formele” a rămas şi azi 

consecvent cu sineşi: ea trebuie să facă parte din mormanul de ruine al „capitulaţiunilor 

conservatoare”. Şi într-adevăr, sub acţiunea liberalismului, aşezământul Bisericii care, 

potrivit unei datini „medievale”, ocupa centrul vieţii în Stat, a fost degradat şi îmbrâncit 

la periferie să slujească altor scopuri decât celor sfinte şi veşnice. – Am văzut odată, 
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printre trandafiri în flare şi troiţe răsădite, vestita culă ministerială din Măldăreştii Vâlcii: 

icoane vechi şi afumate, încadrate în argint veşted, îi împodobesc interiorul. Sub bolţi de 

biserici vor fi veghiat cândva icoanele acestea, însufleţite de pâlpâirea lumânărilor, 

învăluite în parfumul albastru al tămâiei. Şi câte suflete’n prăbuşire se vor fi acăţat de ele, 

şi câte dureri fără graiu le vor fi sărutat cu buze arse! Astăzi, coborâte de pe tâmple şi 

iconostase, au fost ţintuite printre colecţii de străchini, ulcioare şi arme ruginite, - 

agrement arhaic într-o culă ministerială. Şi’n povestea icoanelor acestora la care alţii au 

îngenunchiat şi au plâns, la care cei de azi privesc pieziş prin fumul de ţigară, în povestea 

icoanelor acestora care, din puteri vii şi înălţătoare de suflet, au ajuns articole moarte de 

muzeu, se lămuria simbolic soarta întregei Biserici ajunsă, din stăpâna sufletelor, 

stăpânita unui politicianism păgânitor. 

 Împotriva liberalismului, doctrina conservatoare se declară pentru o politică 

religioasă. Conservatorismul apără instituţiile viabile moştenite din trecut – zice d-l C. 

Rădulescu-Motru. După d-l A. Marghiloman, aceste instituţii tradiţionale sunt – în ordine 

materială: proprietatea, - în ordine spirituală: Biserica, cu adausul categoric: „Tradiţiune 

religioasă, da, ea e foarte puternică în România!” D-l Marghiloman, înţelege prin tradiţie 

religioasă amalgamul popular de păgânism, superstiţie şi creştinism, pe care îl voeşte 

integral sub clopotul de sticlă al conservatorismului. Şi mărturiseşte că, dacă nu din 

motive de credinţă pură, cel puţin „pentru simpla raţiune de Stat” e folositoare Biserica, 

întrucât morala ei singură e în stare să tempereze instinctele pe cari „civilizaţia le 

scliviseşte” fără să le poată transforma definitiv. Dar să admiţi religia pentru simpla 

raţiune de Stat, înseamnă să admiţi un Dumnezeu nu fiindcă tu, ci fiindcă cei mulţi cred 

într’însul. Dumnezeu ar fi astfel un fel de pedagog al prostimii, luat sub înalta protecţie a 

conservatorismului pentru merite în slujba ordinii Statului. E un fel de a vedea care, 

oricum, denotă o bună creştere ce ştie să menajeze. În concepţia d-lui Rădulescu-Motru, 

religia e folositoare pentru motive mai adânci: viaţa socială cea mai bună nu se poate 

desvolta decât pe temeiurile morale ale Evangheliei. Punctul său de vedere se întregeşte 

prin acea carte, mai veche, ce cuprinde o apologie fierbinte a ortodoxiei: „Cultura română 

şi politicianismul”. Cum e socotită acolo această ortodoxie, vom vedea. Deocamdată: ce 

înţelege conservatorismul când zice Biserică – instituţie a trecutului? Noi distingem două 

faze bisericeşti în trecut: una voievodală, alta constituţională. Biserica de glorie a epocei 
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voievodale n’o mai avem. Biserica de azi e opera liberalismului modern. O moştenire mai 

nouă, totuş o moştenire. Dacă conservatorismul înţelege sub instituţie a trecutului 

Biserica în starea ei actuală, osteneala de a o păstra aşa cum este ni se pare gratuită. 

Conservatorismul n’ar face decât să consfinţească opera nefastă a liberalismului adversar. 

 Mult mai departe merge dl Nicolae Iorga, adâncind bazele democraţiei 

naţionaliste în sensul istoric al vieţii româneşti şi găsind acest sens indisolubil amestecat 

cu ortodoxia. Dincolo de ruinele veacului al XIX-lea, d-sa vede maiestatea acelei Biserici 

care a fost ctitora culturii naţionale şi acoperemântul străbunilor, „Istoria Bisericii 

româneşti” e, pe de o parte, apologia epocei voievodale, când Biserica străluci până 

dincolo de marginile poporului nostru ajungând ocrotitoarea împărătească a întregului 

Răsărit creştin, iar pe de alta, elegia celui ce înţelege ce s’a pierdut pentru „morala 

naţională” şi pentru demnitatea Statului nostru în dărâmăturile moderne ale sfântului 

aşezământ. După dl N. Iorga, nu e vorba de o simplă păstrare, ci de o restaurare a 

strălucirii de odinioară. După ce schiţează condiţiile restaurării, singurul istoric al vieţii 

noastre religioase îşi încheie astfel cartea: „Credinţa tare a celui ce scrie aceste rânduri e 

că numai astfel Biserica românească...s’ar putea ridica din zdrenţele umilinţii şi din praful 

ruinelor sale. Şi aceasta trebuie să se facă pentru că în starea Bisericii unui popor se 

oglindeşte mai strălucitor moralitatea lui, condiţie esenţială a vieţii lui de Stat  şi 

naţionale”. 

 

.............................................................................................................................. 

 

 Conservatorismul voeşte totuş o Biserică aşa cum e, dacă nu în situaţia ei de 

instituţie în Stat, în orice caz aşa cum e în substanţa ei confesională. D-l C. Rădulescu-

Motru vede această substanţă a ortodoxiei în ritualismul bisericesc. Apologia caldă pe 

care o face credinţei strămoşeşti în cartea pomenită e, de fapt, apologia „misterului 

cultului ortodox”, foarte prielnic simplicităţii de spirit, ignoranţei popoarelor orientale. 

Ceva mai mult, comparând-o cu celelalte confesiuni creştine, doctrinarul conservator 

găseşte că ortodoxia e cea mai apropiată de creştinismul primar. Convingerea aceasta este 

a tuturor ortodoxilor  şi a unora – puţini – din nemulţumiţii confesiunilor apusene. Cel 

mai de seamă cugetător pe care l-a dat de o mie de ani ortodoxia – Vladimir Soloview – 
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gândeşte la fel în opera lui „Omenirea divină”. Pentru Soloview, înomenirea lui 

Dumnezeu în perioada istorică a lui Isus Cristos nu e un miracol unic. În linie 

apocaliptică, el se va realiza în viaţa omenirii până la îndumnezeirea ei adevărată. 

Istoriceşte însă, cele două principii contopite în Isus Cristos s’au despicat în Biserica 

Răsăritului şi Biserica Apusului. Catolicismul şi derivatele lui  au desvoltat până la 

plinătate principiul omenesc, căutând să acomodeze necontenit condiţiilor de viaţă create 

de civilizaţia occidentală, civilizaţie aşezată pe baze pur materiale. „Răsăritul însă, adică 

Bizanţul şi popoarele înrâurite de cultura bizantină, cu Rusia în frunte, s’a ţinut la o parte 

de această cale”. Răsăritul n’a căzut în ispită „el a păstrat adevărul creştin”. Dar că 

adevărul creştin, substanţa ortodoxiei, ar sta în ritualismul periferic religiei, Soloview nu 

crede. D-l C. Rădulescu-Motru crede. Poporul nostru, zice doctrinarul conservator, şi-a 

ales instinctiv credinţa ortodoxă; cultul ei corespunde „instinctelor profunde” ale acestui 

popor. Alegerea instinctivă însă pentru noi rămâne o problemănecontenită. Dacă 

instinctele noastre profunde îşi au rădăcinile în latinitate, ar fi trebuit să alegem 

catolicismul, pentrucă latinitatea e catolică; dar alegând ortodoxia, ar însemna că 

instinctele noastre profunde îşi au rădăcinile ăn slavism, ortodoxia fiind mai ales religia 

rasei slave. Sau în grecismul care a creat cultura bizantină. Dar dacă e problematic  că 

ritualismul ortodox corespunde instinctelor noastre de rasă, fapt sigur e că el corespunde 

mentalităţii primitive a poporului. O mentalitate care, din punct de vedere religios, e încă 

în faza magică. Credinţa populară e o încredere oarbă în atotputernicia formulei rituale de 

a face şi de a desface legile naturii în interesul naivului credincios. Acestă formulă poate 

fi bisericească şi poate fi vrăjitorească, poate presupune îndărătul ei un Dumnezeu 

zâmbitor sau un diavol rânjind, - prestigiul ei magic e acelaş pentru omul din popor. Ceva 

mai mult, el confundă adesea lucrurile şi, răsbunări, pe care ar trebui să le aştepte dela 

farmecele vrăjitoarei, le cere slujbelor bisericeşti: e vorba de aşa zisele acatiste  în înţeles 

popular. Dar şi’n faţa preotului şi’n faţa vrăjitoarei, credinciosul rămâne pasiv, în afară de 

actul ce se săvârşeşte pentru el şi la care nu ia parte decât plătind: dacă n’ar plăti, e 

convins că magia rituală nu i-ar fi prielnică. Iată până unde coboară ritualismul: el nu 

ridică, ci menţine o sare de fapt, făcând necontenite concesii psihologiei primitive, 

măgulind mentalitatea magică a poporului şi suprimând astfel putinţa unei desvoltări în 

linia desăvârşirii spirituale. Dacă doctrina conservatoare cu orice preţ îl admite, el nu 
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poate fi totuş substanţa creştinismului evanghelic care porunceşte: Fiţi desăvârşiţi precum 

Tatăl vostru cel din ceruri desăvârşit este! Conservatorismul , de bună credinţă se 

mângâie cu iluzii. În asemenea condiţii poporul e numai nominal creştin – fiindcă trăieşte 

în formula Bisericii, precum e nominal civilizat – fiindcă e situat în Europa, vatra 

civilizaţiei. Soloview vede în această metodă religioasă pricina stagnării culturale a 

popoarelor ortodoxe: „Deşi Biserica Răsăritului a adăpostit în sânul popoarelor ei 

adevărul, ea n’a înfăptuit totuş acest adevăr în viaţa lor, nu i-a dat nicio expresie reală şi 

n’a creat o cultură creştină aşa cum în Apus s’a creat o cultură anticreştină”. („Omenirea 

divină”, p. 225, ed. germană). 

 A fost creştinismul primar, cu care  e confundată ortodoxia, numai ritualistic? Dar 

el era în epoca de creştere continuă, de propagandă, de evanghelizare a lumii.formula 

rituală venea numai în urmă, ca o consacrare a operei apostolice de iluminare a sufletului 

omenesc prin Isus Cristos. Biserica era misionară, avea deci o metodă vie, activă, iar nu 

mecanică. Numai după ce autoritatea de Stat a fost cucerită punctului de vedere creştin, 

opera de expansiune s’a domolit. Odată captat în formula creştină, fondul sufletesc al 

popoarelor ar fi trebuit prelucrat prin Evanghelie. Biserica s’a mărginit însă la păstrarea  

poziţiei formal cucerite, fixându-se treptat în ritualismul mecanic. Era şi greu să fie altfel 

dacă punem la socoteală că acest proces de pietrificare în formulă s’a petrecut înainte de 

invenţia tiparului, când Scriptura, în manuscris, nu era accesibilă masselor şi când 

stăpânea puternic superstiţia limbilor sacre: greaca şi slavona. La aceasta se adaugă apoi 

catastrofa politică a ortodoxismului  îngenunchiat puterii turceşti, - vreme în care toate 

energiile fură mistuite de grija conservării. Ameninţarea continuă nu mai îngăduia 

iniţiative în sensul intensificării vieţii religioase şi a desăvârşirii lăuntrice. Şi de bună 

seamă, caracterul de pasivitate al ortodoxiei se datoreşte acestor grele împrejurări 

istorice. Acolo trebuie căutată pricina pietrificării ritualiste, care nu decurge logic  din 

miezul dogmatic al Bisericii. 

 Totuş în ţările româneşti, - care erau numai vasale Stambulului, - când teascurile 

sosiră şi meşteşugul tipografic fu dela început călugăresc, gândul unei intensificări a 

ortodoxiei, apăru cu îndrăzneală misionară. Limba slavonă stăpânia rirualul bisericesc. 

Dar întâile tălmăciri româneşti ale cărţilor sfinte erau menite unui scop în afară de 

zidurile bisericii.: erau menite lecturii creştinilor, deci desăvârşirii sufleteşti. Şi începutul 
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acesta cuprindea sămânţa marilor posibilităţi de a reda Bisericii rolul ei apostolic pe lângă 

cel ierurgical, - de a pune la temelia vieţii, deschizând astfel drumul de desvoltare al unei 

culturi creştine cum o înţelege şi Soloview. Biserica de azi, al cărei ritualism 

entusiasmează pe d-l C. Rădulescu-Motru, a pierdut această iniţiativă. Dar iată că o 

seamă de preoţi tineri, cei mai luminaţi şi mai chinuiţi de soarta ortodoxiei, se mişcă 

împotriva metodei mecanice şi iau asupra-şi acţiunea misionară a evanghelizării. Rolul 

lor de mijlocitori între om şi Dumnezeu îl înţeleg punând în atingere nemijlocită pe 

credincios cu Isus. Evanghelia trece din mâna preotului în mâna credinciosului, în mâna 

mulţimii. Faptul înseamnă un început de revoluţie pornită din sânul ortodoxiei pentru 

ortodoxie. Rezultatul e neobişnuit: sub ochii noştri, din haosul bucureştean se lămureşte o 

comunitate cu suflet înfrăgezit de roua dimineţii creştine. Se pare că, printre spărturi de 

nouri, cerul unei noui descoperiri licăre. Cristos se va arăta poporului şi-i va vorbi. Îi va 

vorbi nemijlocit prin paginile Evangheliei. Din câţi se frământă cu problema culturii 

masselor puţini îşi pot închipui străluminarea sufletească a acestor oameni simpli ce se 

învrednicesc să descifreze singuri înţelesul cuvintelor veşnice. Biserica oficială e încă 

uluită: Evanghelia clatină ritualismul îndătinat. Dar orice glas se va ridica pentru acest 

ritualism, împotriva Mântuitorului se va ridica. 

 Noi socotim mişcarea de adâncire a gândului, a inimii şi a conştiinţei omeneşti în 

principiile înţelepciunii evanghelice nu numai menită să bântuie Biserica, dar să 

dospească în sufletul poporului nostru marea epocă a culturii creştine viitoare. Evanghelia 

rezumă în mare parte problema culturală a masselor. Când ea va ajunge cartea de cetire a 

poporului, viaţa românească îşi va fi descoperit adâncimile pe care le ignoră încă şi va fi 

căpătat puterea acelei conştiinţe morale, singura temelie nezdruncinată a tot ce s’a clădit 

frumos şi mare pe lume. Ortodoxia nu stă numai în formalismul conservativ la care a 

obligat-o silnicia istoriei; în sânul ei mocnesc forţele misionare de renaştere lăuntrică a 

omului şi a popoarelor. 

 O naţiune care nu simte în sine pasiunea mesianică e sortită să piară, - zice 

furtunosul răscolitor de energie al Italiei, Giovanni Papini. — Un om de temperament 

nietzschean, care a încercat pe căi singuratice ispitele tuturor idealurilor ca în urmă, cu 

vrejii tuturor înfrângerilor, să îmbrăţişeze idealul catolicismului. Cuvintele lui răspund 

convingerilor noastre. Încotro mergem noi, ca naţiune? Unde am ajuns, ştim. Până mai 
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ieri, o putere binecuvântată, magnetică, ne absorbia, în ideal, unii către alţii: 

instinctul_naţional unionist. Astăzi, simţim sub tălpi ceeace ieri ni se părea, peste creştete, 

un zenit. Dar ce s'a cucerit cu jertfa eroismului nu trebuie sa fie azi prada dobitoceştilor 

pofte de partid, ci soclul pe care să aşezăm chipul idealului nostru de viitor,de totdeauna. 

Căci idealul naţional nu  era si n'ar putea să fie un ideal permanent. Idealul permanent al 

unei naţiuni e să se întreacăpe sine, să se dăruie altora în tot ce are mai bun, mai 

dumnezeesc, spiritul ei creator. Măsura istorică a unei naţiuni o dă în urmă această pasiune 

mesianică ce-şi simte, ca marea, valurile de energie supte de aştrii înălţimilor. 

Incotro ne îndreptăm? Drumurile cele mai sigure sunt cele pe care le-am mai bătut. 

Epoca voievodală de strălucire a Bisericii luminează în zările noastre drumurile seculare 

ale ortodoxiei. Biserica a jucat pe vremuri un rol naţional, — aceasta se ştie, prea mult se 

ştie. Credinţa noastră a îndeplinit însă pe vremuri si o misiune supranaţională, — aceasta 

s'a uitat, si tocmai aceasta nu trebuie s'o uităm. E gloria noastră de neam între neamurile 

acestui colţ de Europa: gloria de a fi fost ocrotitorii ortodoxiei răsăritene vreme de patru 

veacuri: dela căderea. Bizanţului până la secularizarea lui Cuza-Vodă. Cunoaştem această 

epocă sub aspectul unor interpretări mai nouă, strict naţionaliste: epocă de invazie a 

călugărilor greci acaparatori. Străbunii noştri erau însă mai largi, mai generoşi decât noi. 0 

dovedesc tocmai acele averi imense, acele moşii şi mănăstiri bogate pe care cu mâinile 

amândouă le-au dăruit Răsăritului. Nimeni nu-i silia. Singură credinţa lor, singură 

conştiinţa lor că slujesc astfel Bisericii lui Cristos, săracă şi umilită. în robie turcească. 

Pământul acesta, în care s'au sprijinit pe atunci cârjile atâtor patriarhi pribegi, a fost cuibul 

nădejdilor de mântuire ale popoarelor ortodoxe. Mihai-Vodă păru la un moment dat 

arhanghelul Balcanului şi al Asiei-Mici. De pretutindeni, episcopii Marei Biserici văzură 

în el braţul ortodoxiei împotriva pacostei din Ţarigrad. Sufleteşte, voievodul nostru a fost 

atunci voievodul lor. Vasile Lupu ştiu să fie în adevär protectorul împărătesc al Marei 

Biserici. El salvă cu aur patriarhatul ecumenic de faliment, şi aurul lui se revărsă şi asupra 

patriarhiilor din Palestina şi din Egipt. La Ţarigrad, la Ierusalim şi Alexandria, cuvântul 

domnesc trimis din Iaşi detrona si ridica patriarhi. In plin imperiu turcesc, autoritatea 

voievodului moldovean crescu, pentru ortodoxie, egală în strălucire cu aceea a împăraţilor 

din vremea de apogeu a Bizanţului. Sinodul Marei Biserici care nu se mai putuse întruni 

de veacuri, se ţinu la Iaşi, în această, vreme, când însuş Kievul nu-1 putea găzdui. Toate 

aceste lucruri au cu atât mai multă valoare morală cu cât voievodul a ţinut să lămurească 

scopurile sale desinteresate de «fiu credincios al Marei Biserici». 
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Sub Brâncoveanu misiunea noastră ortodoxă căpăta un hotărît accent cultural : din 

teascurile Româneşti ies cărti aproape în toate graiurile popoarelor räsăritene si aceste 

cărţi se duc până în Caucas, până la Iordan şi până la Nilul cel galben... 

In această evidentă pasiune mesianică a trecutului nostru nu voim să descoperim izvoare 

pentru viitoare revărsări imperialiste. Rătăcirea morală a marilor popoare europene, care 

au la baza imperialismului lor ideea mesianică, este ca ele au facut din mesianism un 

mijloc al imperialismului, scopul lor suprem si fatal. E o cale de cucerire a altora pentru a 

ţi-i jertfi ţie, iar nu o cale de jertfă a ta pentru a cuceri pe ceilalţi unei idei mai înalte. Im-

perialismul cu baze mesianice se întoarce astfel împotriva mesianismului. Aceasta era si-

tuaţia slavofilismului ortodox subordonat ideii unui ţarism absolutist si aceasta e situaţia 

aşa zisei «Biserici vii» a regimului sovietic: ea caută să îngenunche Evanghelia în faţa lui 

Karl Marx, profetul stomacului. 

Dacă noi am avut o pasiune mesianică, ea a rămas departe de scopurile interesate. 

Să împarţi cu o mână Biblia, iar cu cealaltă să strângi aurul, poate fi o metodă utilitaristă 

şi utilă, o metodă englezească. Strämoşii noştri au împărţit cu amândouă mâinile: şi Biblie 

şi avere. E o trăsătură a istoriei noastre: mult ni s'a luat, dar parcă mai mult am dat noi de 

bunăvoie. Astăzi nu numai tradiţia vechei politici creştine, dar însăş situaţia noastră de 

Stat bogat şi puternic ne indică drumurile ortodoxiei cu vechi punţi de legătură, acum 

aproape părăsite, între noi şi  vecinii balcanici. 

 

 

Sursa : Revista „Gândirea”, an III, nr. 5; 
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Anexa 10 

ELEMENTELE CULTURII ROMÂNEŞTI1 

- ORIGINEA şi CARACTERUL LOR — 

DE 

N. IORGA 

 

«CULTURĂ» e un termin de care cugetarea se apropie cu pază. El a fost în adevăr, 

sau creat printr'o întrebuinţare curentă, de ori şi cine, sau diformat pentru anumite 

scopuri. 

«Cultură» e pentru foarte mulţi ceea ce se capătă prin studii secundare sau la Univer-

sitate, rămâind aşa, neschimbat, neprefăcut, neadăugit până la sfârşitul vieţii. Căci doar 

«omul cult» se desăvârşeşte prin căpătarea diplomei dincolo de care nu mai e nici o 

revizuire şi nici un adaus... Dela înnălţimea demnităţii pe care şi-a câştigat-o şi care-i 

îngaduie a privi cu dispreţ pe inculţi, între cari se găsesc atâţia diletanţi sârguincioşi şi 

atâţia înţelepţi din naştere, hrăniţi cu cetiri continue şi cu observaţii roditoare asupra 

vieţii, el priveşte realităţile schimbătoare, din care nu e una care să nu cuprinda, fără ca el 

s'o ştie, o nouă învăţătură şi să nu ceară încă o probă a celor ştiute. 

Tot aşa de mândră şi pe de-asupra, capabilă de a înfăţişa isprăvi adevărate în lumea 

contemporană şi de a prezinta, dacă nu un sistem maăcar o metodă, e cultura adoptată de 

Germani pentru a o preface într'o solemnă şi impunătoare «Kultur», capabilă de a fi 

opusă civilizaţiei franceze, întinsă odată, asupra întregii Europe, celei italiene din epoca 

Renaşterii înviorătoare pretutindeni, ori civilizaţiei politice a Englezilor, producătoare de 

regimuri parlamentare, cu tot ce pleacă dela dânsele, în toate părţile lumii în ultima ei 

fază, aceea pe care a patronat-o un Stat cotropitor, un Imperiu cu tendinţe de anexiuni, de 

colonisare, de hegemonie, ea se deosebeste prin disciplina perfectă a unui mecanism de 

civilisaţie în care nimeni n'are de îndeplinit o funcţiune individuală, după aptitudinile sale 

                                                 
1 În nr.7 al celui de-al treilea an al revistei “Gândirea”, N. Iorga deschide problematica referitoare la cultura 
românească şi datul etnic al poporului român. Din prisma „Istoriei...” lui Lovinescu sunt importante 
referirile la „rasa”şi „sufletul naţional” pe care criticul le preia şi le foloseşte în cadrul general al teoriei 
sincronismului, în special în cazul conceptelor de „imitaţie” şi „adaptare”. 
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şi dorinţile sale, ci fiecare acoperă, aproape anonim, locul care i-a fost designat şi unde 

are de îndeplinit un rost pe care oricine altul 1-ar îndeplini tot aşa. 

In adevăratul şi marele său înţeles cultura înseamnă însă altceva decât capitalul de 

cunoştinţi pe care-1 adevereşte o diplomă de studii şi altceva decât perfecta mecanică a 

unei înjghebări artificiale, de o disciplină absolută. E ceva real şi ceva viu, ceva 

necontenit nou fără a schimba direcţia odată solid fixată, ceva care tocmai prin 

desfăşurarea individualităţilor libere, care, dându-si seama ori ba, au ca fundament al lor 

permanent caracterele rasei şi necesităţile mediului, adânceşte liniile tradiţiei pentru ca în 

brazda ei să rodească sămănături care n'au mai fost. E o «adaptare» definitivă. şi pe lângă 

aceasta, şi din această cauză, chiar, o necontenită «creaţiune».  

In adaptare stă recunoaşterea şi însuşirea chemărilor naturii încunjurătoare adause la 

aptitudinile naţionale şi din îmbinarea acestor două elemente rezultă impulsul creaţiunii 

neobosite. Dacă aceasta nu se iveşte, forma organică a amestecului nu s'a produs şi rasa 

însăş ca factor moral, sufletul ei nu există încă. 

* 

Continua producţie proprie în toate domeniile de civilizaţie, oricât de puţin întinsă i-

ar fi fost raza, oricât de mic ar fi numărul operelor şi de rar şirul creatorilor, dovedeşte că 

la noi procesul care îngăduie creaţiunea culturală s'a produs. 

Şi s'a produs cu o unitate sufletească pentru toate clasele care e pentru noi şi un motiv 

de mândrie şi o asigurare pentru viitor. 

Franţa, de exemplu — şi ca dânsa atâtea alte ţări —,n'a avut o singură cultură. Cea 

veche, răsărită din lumea galo-romană, a dat «cântecele de luptă» (chansons de geste), 

glumele în prosă, o interesantă lirică simplă şi o întreagă serie de cronici, într'o limbă de 

o mare bogăţie lexică şi cu o sintaxă de o mlădiere nesfârşită. Secolul al XVI-lea, către 

sfârşit, a impus o altă limbă, a învăţaţilor, cu un vocabulariu împuţinat şi plin de cuvinte 

abstracte, luate din latina erudiţilor, cu o sintaxă simplificată. În această limbă, fără 

legătură adeveărată cu stratele populare, s'a creat o splendidă literatură., căreia însă prea 

adesea-i lipseşte căldura, intimitatea. 

La noi n'a fost aşa, şi am spus-o acum câţiva ani, cu prilejul primirii la Academia Ro-

mână a misiunii universitare, conduse de regretatul rector Poincaré. Avem, în modestia 

noastră, mari avantagii. 0 limbă fără dialecte dincoace de Dunăre. 0 desvoltare istorică 
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din fond propriu. Un Stat pe care nu l-a creat o dinastie ori un număr de oameni superiori, 

ci care nu e decât unul din aspectele, răsărite spontaneu, ale unei naţiuni, cu toate clasele 

ei. 0 poesie în graiul mulţimilor şi o prosă care e a cărţilor bisericeşti, deci a aceleiaşi 

obşti naţionale şi de aici resultă că asupra culturii noastre, de fond popular, de răspândire 

generală, se pot exercita oricând influenţele stratelor adânci, că de acolo pleacă fără între-

rupere o vastă inspiraţie, care înnoieşte, care dă puteri, care înlătură pe rând toate 

greşelile şi distruge toate falsificaţiile: infiltraţii slavone, greceşti, turceşti, metamorfoză 

latină, împestriţare franceză, până la ridicula contrafacere modernistă de azi, care n'a 

prins şi nu va prinde. 

De unde vine însă această cultură? Din sufletul rasei adaptate la mediu şi formate 

printr'o desvoltare istorică de două mii de ani. Dar în această rasă, în forma ei materială şi 

în caracterul ei moral, care sunt elementele ce se pot recunoaşte? Şi ce aduce fiecare din 

ele pentru crearea acestei culturi, de o permanenţă vesnic gata de a se înavuţi ? 

Poporul nostru vine şi el dintr'un amestec, dar nu dintr'unul care păstrează confusia 

celor d'intâiu contacturi, ci din unul care liberează din ciocnire spiritul nou  

În mare parte suntem Traco-Iliri, — în aceste părţi din Nord, Traci. 

Acest popor a fost mare, puternic şi foarte bine înzestrat. După, toate mărturiile scrise 

ca şi după toate dovezile ce a dat în cursul istoriei, el avea ca însuşire de căpetenie pe 

aceea a unui nebiruit entusiasm, a unui fanatism făcător de minuni, a unei nezguduite 

credinţe faţă de ideia primită, de legătura ce s'a statornicit odată. 

Sunt neamuri care se deosebesc prin talentul de a recunoaşte, a nemeri şi a atinge po-

sibilul. Ele sunt fericite. Dar mult mai sus stau acelea pentru care imposibilul are un ire-

sistibil farmec, care-1 caută necontenit, care-1 înfruntă deadreptul şi care isbutesc să-1 

biruie, fiindcă el se dă totdeauna acelora cari nu se tem de greutăţile lui. 

Dintre acestea a fost al nostru. Istoria lui nu e altceva, până, la ultimul răsboiu, între-

prins cu aşa de puţine mijloace şi în aşa de nefavorabile împrejurări, decât o luptă, 

totdeauna desperată la început, totdeauna învingătoare la urmă, cu imposibilul. Şi de 

aceea viitorul nu ne înspăimantă, cu toate ameninţările lui. Vom merge drept la 

problemele grele pe care el le înfăţisează în faţa noastră şi vom crea, noi, posibilităţile pe 

care dela sine el nu voieşte să le dea. 
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Dincolo de Dunăre sunt însă şi alţi moştenitori ai acestor falnici barbari, Slavi de 

amestec sau Slavi de suprafaţă, ca Muntenegrenii, Greci de rasă mixtă, Albanezi de pur 

sânge iliric şi de limbă tracă. Ei au moştenit acelaş avânt, care face din Sârbi una din cele 

mai mari armate ale lumii, din Bulgari asaltatori la baionetă. Dar ei mai au un caracter, 

nenorocit acesta, al strămoşilor comuni. 

0 ţară aşa de bine înzestrată ca a Traco-Ilirilor n'a putut întemeia un Stat ori măcar o 

societate definitiv orânduită ca a Galilor. S'au rupt în fâşii, s'au închis în văi, au atacat pe 

fronturi deosebit, s'au robite, ca Macedonenii lui Alexandru-cel-Mare în serviciul elenis-

mului, altor expansiuni, s'au distrus între sine. Disciplina le-a lipsit în organisare, măsura 

în scop. 

Coborându-se şi din aceşti barbari, de o aşa de nobilă esenţa, Bulgarii şi Sârbii au dat 

veacuri întregi priveliştea pornirilor vijelioase ale unor pofte nesocotite. Au dorit de cele 

trei mări ce udă peninsula lor de locuinţă şi n'au găsit pentru şefii lor deveniţi Cesari, 

Ţari, alt sălaş vrednic decât cetatea împărătească, pe care n'au putut-o lua. Astfel s'au 

nimicit, luptându-se şi între ei, fără măcar ca din jertfa lor să iasă un mare fapt de istorie 

universală. 

Dar mai avem în sângele nostru şi o altă ereditate. Ni-au lăsat-o acei pastori, acei plu-

gari italici cari singurii, şi nu funcţionarii, veteranii şi aventurierii lui Traian, au putut co-

pleşi prin număr şi domni prin spirit rasa băştinaşă traco-ilirică., stabilind limba ca 

stăpânitoare dela Durazzo la Muncaciu. Ei au adus însă cu ei chibzuiala şi ascultarea. 

Ascultarea instinctivă, chibzuiala spontanee, fără autoritate exterioară, fără impunere 

străină, ca la Slavii cei adevăraţi, cari dela Varegi până la Troţchi au nevoie de presiuni 

exterioare pentru a se organisa şi, a lucra. Ce vast e sensul «legii» la noi ! Şi câte formule 

deosebite, netraductibile, are la noi noţiunea potrivirii discrete, a lucrului care se şade, se 

cuvine se cade! 

De aceea n'am cedat niciodată ispitei de a întrece dreptul nostru. Cu puteri întregi, cu 

prisos de puteri ne-am oprit la hotarul dreptului nostru. Dar n'a fost neam mai aprig în 

apărarea acestui hotar precis, etern în conştiinţa noastră decât noi. 

Am fost apoi un neam foarte sbuciumat. Fiecare epocă, din istorie a verificat dreptul 

nostru de existenţă. Ne-am deprins cu aceasta şi avem totdeauna gata răspunsul energiilor 
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ancestrale. Trecem peste pregătirea din afară, fiindcă această pregătire, deprinşi a străbate 

prin aceste nesfârşite încercări, o avem în noi. 

Din acest suflet a ieşit o cultură care-i corespunde. 

Il recunoaştem de câte ori problemele sunt atacate direct şi li se cere îndrăzneţ sensul 

intim, singurul cu care ne putem mulţumi, căci aparenţele nu ne satisfac şi formulele cu-

rente ne desgustă. 

Îl recunoaştem apoi de câte ori ridiculul acopere exagerările, de concepţie, de ton, de 

atitudine, de câte ori înlăturăm ca un lucru străin modele şi posele, care aici au viaţă 

scurtă în stratele adevărate, sănătoase ale naţiei. 

Îl recunoaştem, în sfârşit, de câte ori vedem pe reprezentanţii autentici ai sufletului 

naţional aducând în orice act de îndeplinire a misiunii lor, în locul îndoielilor, 

nesiguranţelor acelora cari nu sunt expuşi a-şi da seamă în orice clipă, siguranţa de 

acţiune a cui e totdeauna gata să răspundă pentru ce face. 

 

Sursa : Revista „Gândirea”, an III, nr. 7; 
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Anexa 11 

PARSIFAL1 

DE NICHIFOR CRAINIC 

 

 

 

0 cultură se naşte în momentul când un mare suflet se deşteaptă din străvechile ză-

căminte de viaţă ale umanităţii veşnic copilăreşti, se desface, o formă din inform, definitä 

şi vremelnică din nedefinit şi statornic. Ea înfloreşte pe pământul unei regiuni ce se poate 

hotărî cu exactitate şi de care e legată ca o plantă. 0 cultură moare când acest suflet a 

înfăptuit întreaga sumă a posibilităţilor sale în formă de popoare, graiuri, dogme de 

credinţă, arte, state, ştiinţe şi cu aceasta se reîntoarce în starea primară. Existenţa ei vie 

însă, acea serie de mari epoci care caracterizează în contur precis desăvârşirea progresivă, 

este o luptă adânc lăuntrică, pasionată, pentru afirmarea ideii împotriva puterilor haosului 

în afară, împotriva inconştientului înlăuntru. Nu numai artistul luptă împotriva rezistenţii 

materiei, împotriva nimicirii ideii în sine. Orice cultură sta într'un raport adânc simbolic 

şi aproape mistic cu întinderea, cu spaţiul în care, prin care, ea vrea sa se realizeze. Odată 

atins ţelul, şi ideea, întreaga sumă a posibilităţilor lăuntrice, îndeplinită, şi realizată în 

afară, cultura încremeneşte deodată, moare, sângele ei se încheagă, puterile i se sfärâmă. 

— ea devine civilizaţie». Oswald Spengler se mândreşte că «cel dintâiul face această 

distincţie între cultură şi civilizaţie. Cele două noţiuni erau până acum întelese în raport 

de simultaneitate; el le înţelege în raport de succesiune. Civilizaţia e bătrâneţea unei 

culturi; mai mult: moartea unei culturi. A unei culturi şi nu a culturii omeneşti, fiindcă 

după antihegelianul Spengler aceasta nu există ca un întreg; există culturi ce se nasc, se 

desvoltã şi mor, fatal ca orice organism viu. Analog cu vechile culturi dispărute, 

organismul cultural al Occidentului european a intrat în faza civilizatorică a bătrâneţii. 

                                                 
1 În nr. 8,9,10 al celui de-al treilea an al existenţei revistei “Gândirea”, Nichifor Crainic intră abrupt în 
problematica antinomiei “cultură-civilizaţie”. Prin articolul redat autorul se dovedeşte a fi unul din cei mai 
fervenţi adepţi ai lui Spengler şi teoriei sale dedicate “declinului Occidentului”. Odată cu acest articol, 
Crainic îşi reconfirmă opţiunea pentru partea culturală a istoriei române, şi inerent, împotriva civilizaţiei 
aduse odată cu epoca paşoptistă din Europa Occidentală. 
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Secolul al XIX, ştiinţific şi materialist, culminând în maşinismul şi finanţa contemporană, 

înseamnä epoca civilizaţiei europene, epoca morţii: «Untergang des Abendlandes». 

Bătrâna Europă — Europa muribundă. Semnul distinctiv al acestui sfârşit e, după 

Spengler, «oraşul mondial». Oraşul crează cultura, deci istoria lumii e istoria oraşului. 

Satul, veşnic egal cu sine însuş, nu are istorie. Viaţa lui, viaţa provinciei, o absoarbe 

oraşul în necontenita creaţie culturală. Treptat, între oraş şi între sat se cască o prăpastie: 

prăpastia dintre cultură şi natură. La rândul lor, oraşele creatoare de cultură sunt osândite 

să rămână centre provinciale, pe măsură ce «oraşul mondial» acumulează toată creaţia 

lor. Provinciale sunt osândite să rămână Florenţa, Madridul, Parisul Londra, leagăne ale 

culturii europene, iar în locul lor cresc în proporţii monstruoase oraşele mondiale: Berlin 

şi New-York, centrele de civilizaţie ale acestei culturi, centrele morţii. Cele dintâiu sunt 

ceeace a fost Atena pentru cultura antică ; cele din urmă — Roma cesarilor, de putredă 

strălucire în amurgul lumii vechi. Sensul oraşului mondial este sleirea tuturor 

posibilităţilor culturale, sterilitatea chiar fizică a omului, a omului rămas fără metafizică.; 

materialismul desfrânat şi toate «ismele» eticei şi esteticei, până la internaţionalismul 

incolor. Omul civilizaţiei extreme redevine nomad ca'n starea de barbarie primitivă din 

care a plecat: ubi bene, ibi patria. Cu atractia irezistibilă şi ucigaşă, cu îngrămădirea 

uriaşă de caturi peste caturi, oraşul mondial e un nou Turn al lui Babel sortit blestemului 

pustiitor al fatalităţii istorice. 

Cântecul de lebădă, cu adânc răsunet, pe care Spengler îl închină Occidentului, 

vine într'o vreme de mare depresiune morală şi de crudă verificare a principiilor pe cari se 

întemeiază vieaţa europeană. Nu e spirit ales care să nu treacă prin acest tragic examen şi 

cum era firesc, Germania căzută trăeşte mai ascuţit această criză a civilizaţiei. Soluţiile 

născute din sbuciumul haotic sunt extreme. E deajuns să pomenim dintr'o parte curentul 

înclinat spre budism. El ar însemna mântuirea prin crearea unei noi metafizici din 

angrenajul maşinist în care omul european a fost prins, pradă propriilor născociri. 

Curentul acesta coincide dealtfel cu critica profetică pe care Tagore o face voinţei de 

putere, materialismului european — american. Glasurile unei soluţii creştine s'aud mult 

mai slab şi faptul îşi are explicaţia lui: protestantismul prusian a urmat o evoluţie întoarsă 

faţă de imperativul religios; el a desdumnezeit principiile evanghelice, potrivindu-le 

treptat pe măsura germanismului. Nu odată vei întâlni în paginile de glorificare a 
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spiritului german subliniată isprava de germanizare a creştinismului şi de reducerea lui la 

vechea religie a lui Wothan. Protestantismul acesta, acomodat rasei, ducea la tehnica 

imperialistă a răsboiului. Din cealaltă extremă, soluţia porneşte tocmai de unde se opreşte 

Spengler ; ea e în spiritul autentic al civilizaţiei actuale. E deajuns să pomenim numele 

celui mai tânăr, mai ingenios şi mai paradoxal gânditor german: R. N. Coudenhove-

Kalergi. El vede viitoarea mântuire în «Apologia tehnicei»: tehnica în stadiul de azi e 

insuficientă întrucât ea n'a izbutit să facă din om decât un rob al maşinii. Tehnica de 

mâine, amplificată.", desăvârşită prin avantul intens al invenţiilor viitoare, va pune în 

adevăr stăpânire pe forţele naturii şi va înlocui, în toate domeniile muncii, pe om. Aceasta 

va însemna biruinţa omului asupra naturii asupra maşinii, eliberarea lui şi răgazul 

sufletesc prielnic creării viitoarei culturi. Tehnica perfecţionată n'ar însemna deci 

proletarizarea omenirii, ci aristocratizarea ei: «împărăţia lui Dumnezeu pe pământ». 

 

Oricât de felurite, de exotice ori de utopice ar fi aceste soluţii, ele izvorăsc din 

adânca desnădejde actuală, rod al crizei civilizaţiei. Oswald Spengler nu e un glas răsleţ. 

Nici în hotarele Occidentului, nici, mai ales, în afară. Am pomenit pe Tagore. Dar alături 

de el, mai dârz şi mai fanatic, răscolitorul Indiilor, Gandhi, a ridicat ca o grozăvie 

protestul lui, blestemul lui împotriva «spiritului diabolic» al Englezilor, al Europei. În 

această răzvrătire înfrânată în care el, băştinaşul, cerea poporului să asvârle pânza 

englezească, ţesută din bumbac indian în fabricile Marei Britanii, şi să se întoarcă la 

«vârtelniţa tradiţională», se desvălia un conflict mai adânc decât aparenţele lui 

economice: conflictul între două mentalităţi, între două concepţii de viaţă deosebite, 

potrivnice. 0 mentalitate patriarhală, împăcată, cu sineşi cu natura deoparte, de cealaltă o 

mentalitate industrial comerciala, iscoditoare, lacomă de bani şi de putere. Apariţia uneia 

turbura echilibrul celeilalte. Această mentalitate patriarhală a creat şi atitudinea rusească, 

îndeajuns de cunoscută, faţă de «Europa» socotită. ca o întrupare a diavolului sau a lui 

Anticrist. În raport cu Occidentul, Rusia era stepa nemărginită cu zăcăminte de suflet fără 

formă definită, cu imensa-i viaţa ţărănească, primitivă, «fără istorie», dar în care mocniau 

posibilităţile culturii viitoare ; era «satul» cu visurile resfirate în metafizica lui haotica 

faţă de «oraşul» în care s'au întrupat veacuri după veacuri formele culturii occidentale. 

Rusia nu avea încă «oraşe». Avea târguri, pieţe de schimb. Petru cel Mare crează oraşul 
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după modelul apusean, adică împrumută formele de viaţa zămislite dintr'o lungă evoluţie 

culturală şi voieşte ca în aceste forme, definite, create pe măsura sufletului occidental, să 

încapă sufletul haotic şi nemărginit al Rusiei. E ceeace Spengler numeşte fenomen de 

pseudomorfoză. — captarea unui suflet primitiv în formele străine ale unei culturi 

înaintate. Petrinismul, curentul de europenizare, şi-a continuat silnic opera de falsificare. 

El a creat sufletul oraşului, străin de sufletul satului rusesc, a creat în oraş «societatea» în 

al cărei ultim strat au clocit ideile bolşevismului, a căutat sa denatureze caracterul magic 

al religiei transformând-o în problemă etic-socială prin Tolstoi. Revoluţia din 1917 ar fi, 

în originea ei, opera lui Petru cel Mare. Sufletul haotic al Rusiei a refuzat totuş să încapă 

în forme străine. Pentru adevăraţii ruşi, opera petrinismului e opera diavolului şi tot astfel 

Europa care a hrănit petrinismul. Petersburgul e oraşul lui Satan. «Intâia condiţie de 

eliberare a simţirii poporului rus este: sa urîm din toată inima şi din tot sufletul 

Petersburgul» scrie Aksakow lui Dostoievski. Iar Dostoievski, elementar şi apocaliptic, e 

pentru Spengler adevărata întrupare a ţărănimii ruseşti: adevăratul rus «e o bucată din 

Dostoievski». El refuză bolşevismul şi doreşte o formă proprie de viaţă, o religiune 

proprie, o istorie viitoare proprie. Bolşevismul e opera occidentalului fără să vrea: 

Tolstoi. «Creştinismul lui Tolstoi era o confuzie. El vorbia de Cristos şi se gaândea la 

Marx. Mileniul apropiat aparţine creştinismului lui Dostoievski». («Untergang des 

Abendlandes», vol. II, p. 236). 

Creştinismul lui Dostoievski e ortodoxia sufletului simplu, ţărănesc. Întreaga 

rezistenţă rusă faţă de Occident are o coloratură puternic ortodoxă. Problema Rusiei în 

raport cu civilizaţia europeană e problema tuturor popoarelor de regim patriarhal din 

sânul ortodoxiei. 

 

Nici nu s'a încheiat suta de ani de când Dinicu Golescu, boier cu işlic şi cu ciubuc, 

descoperia minunile Europei cu exclamaţii deabia articulate, de primitiv asvârlit brusc în 

grădina de aur a civilizaţiei. Descoperirea Golescului cade într'o vreme în care Spengler 

vede, pentru Occident, începutul bătrâneţii. Strălucirea care orbi pe boierul valah ar fi 

deci, strălucirea de putregaiu a Romei în amurgul antichităţii. Din această vreme, raportul 

nostru faţă de Europa e raportul Daciei cucerite faţă de Roma celei din urmă străluciri a 

cesarilor. Pe podul de piatră al lui Apolodor din Damasc intrau formele definitive, 
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şlefuite ca marmura, ale unei civilizaţii ce muria de perfecţiune. Şi în cuprinsul armonios, 

apolinic, al acestor forme trebuia sa încapă sufletul tracic, dionisiac, al pădureţului 

Zamolxe. Fenomenul acestei pseudomorfoze, peste care atunci s'a învălurat potopul 

barbarilor, se repeta în situaţia de azi. Se poate urmări şi la noi, ca în Rusia, firul de 

occidentalizare al unui «petrinism» care a început aici cu un veac mai târziu. Şi paralel, 

firul unei rezistenţe. Conflictul n'a luat însă la noi proporţiile gigantice ruseşti. A fost 

poate o înclinare de acomodare, amintire a vechei experienţi din Dacia Felix: o 

elasticitate de spirit latin, mai mult virtuală. Ea n'a facut decât să îmblânzească conflictul 

care s'a iscat şi continua, între sufletul nostru autohton şi nedefinit şi între formele 

înnoirilor occidentale. Am căutat să arătăm în articolul «Politica şi Ortodoxie» opera de 

falsificare întreprinsă de revoluţionarii veacului al XIX asupra vieţii religioase româneşti: 

ei aduceau formulele unei culturi multiseculare, ajunsă în faza înaintată a pozitivismului 

şi le-au aplicat mediului nostru de tinereţe primitivă, de simţire fragedă, aproape 

copilărească, al cărei graiu propriu nu era şi nu putea fi decât religia. Dar criza Bisericii 

actuale e criza tuturor instituţiilor create de reformele moderne, sau modificate în sensul 

lor. Intre aceste reforme şi sufletul nostru autohton, stă. distanţa unui mileniu de cultură 

occidentală care le-a zămislit dincolo de aria geografică a sufletului de-aici. Criza se 

poate urmări tipic în sistemul nostru de învăţământ, modificat mereu după modeluri apu-

sene. Din casa părintească, izvorul folklorului, copilul trece în şcoala primară ca peste o 

prăpastie. Nimic deacolo nu se prelungeşte dincoace. Invăţătura, oricât de pedagogic apli-

cată., nu se lipeşte, nu fuzioneaza cu conţinutul de-acasă al fragedului suflet. După cei 

patru-cinci ani obligatorii, şcoala il redă pe copil mediului natural, permanent, care 

înneacă fără nici o greutate pietrişul de cunoştinte cu care i-a prunduit pământul sufletesc. 

Este, în această neîntelegere a ţăranului pentru carte, revolta nearticulată a geniului 

autohton împotriva formei de culturi ce n'a izbutit să-i fie familiara, Şcoala se dovedeşte, 

după 6o de ani de experienţă, zadarnică şi absurdă. E convingerea care începe să se 

generalizeze după studiile critice din ultimul timp ale pedagogilor noştri. Ei cer o şcoală 

potrivită sufletului popular. Cât despre învăţământul superior, intelectualist, care tinde la 

formarea spiritului, a inteligenţii pentru mediul «oraşului mondial», rezultatele lui le 

simţim dureros, mai ales acei cari alcătuim întâia generaţie de cărturari. Cu cât mai sus te 

sui pe scara acestui învăţământ,  cu atât mai înstrăinat te simţi de mediul din care ai 
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plecat. Intelectualul plutind cu spiritul în văzduhul teoriilor simte golul reazimului moral 

între el şi vatra de unde a plecat: sufletul de acasă, ignorat de cărţile înalte, s'a pierdut 

dealungul anilor. Sentimentul acestei înstrăinări plânge adesea în versurile lui Octavian 

Goga: «prăpastia» dintre sat şi oraş. Dintre satul nostru cel «fără istorie» şi oraşul nostru 

care nu e «oraşul mondial», ci vechiul târg gospodăresc caricaturizat prin reforma bruscă 

a occidentalizărei. Bucureştii—micul Paris. Dar acest parisianism se amestecă atât de 

strident cu dezordinea noastră orientală că stârneşte hohotul de râs al călătorilor 

occidentali în trecere pe la noi. Nici o capitală nu furnizează atâtea elemente de batjocură 

notelor de drum din presa europeană. Din ele ar trebui să înţelegem cât de neizbutită e 

pretenţia noastră de occidentalizare pentru cetăţeanul oraşului mondial. 

Neputând să europenizeze oraşul, boierimea noastră, ca boierimea lui Petru cel 

Mare, s'a europenizat pe sine. A intrat în trup şi suflet cu formula civilizaţiei şi, fluturi 

ieşiti din codrii natali şi orbiţi de flacăra ei ucigaşă., s'a pierdut pe drumurile Europei. 

Aristocraţii noştri moderni au ajuns astfel «nomazii» ubi bene, ibi patria. Latifundiari 

absenteişti, ei au fost absenti şi din cultura noastră. De unde ar fi trebuit să fie, ei cei 

dintâiu, apărătorii geniului autohton, s'au exclus de bună voie din sfera lui de influenţă: 

au devenit sterpi şi de prisos. E semnificativ reconfortant faptul că cei mai mari scriitori 

ai noştri au luat atitudine hotărîta împotriva talazului de europenizare. Sub ascuţişul lui 

Caragiale a trecut târgoveţul incult în mintea căruia se răsfrângeau, ca'ntr'o oglindă 

spartă, noile idei politice, caricatura civilizaţiei. În vâlvătaia urii lui Eminescu a căzut 

aristrocratul înstrăinat: victima civilizaţiei. Iar când această aristocraţie a încercat să-şi 

instaleze, inconştientă, în Bucureşti «micul Paris», ea s'a întâlnit faţă. în faţă, la 1906, cu 

sănătatea robustă a curentului dela «Sămănătorul». Era în protestul literaţilor acelora, 

dispreţuiţi de aristocraţie ca şi poporul pe care îl reprezentau, revolta articulată răspicat, 

drastic, a geniului autohton. Peste un an de zile, ţărănimea ieşia încăodată din negură; ea 

aprindea, pălălaie înaltä până la cer, conacele şi armanele — ca să se vadă bine drumul 

reformelor româneşti. 

 

Sursa : Revista „Gândirea”, an III, nr. 8, 9, 10; 
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Anexa 12 

 

INTRE TRECUT SAU VIITOR1 

Cu prilejul celor două volume ale „Istoriei civilzaţiei române moderne” de E. Lovinescu 

 

OPERA d-lui Lovinescu tinde să arate în primul rând că tradiţionalismul şi 

misticismul naţional e o atitudine greşită şi periculoasă, în al doilea rând, că „România 

modernă este datorită exclusiv influenţei apusene”. Dacă această tendinţă e în legătură cu 

convingerea d-sale ca în ce-l priveşte se află pe calea cea bună, nu putem şti, dar tendinţa 

e vădită. Altfel, o metodă i s'ar fi impus, dela început, d-lui Lovinescu dat find numărul 

mare şi persistenţa curentelor sau manifestăritor de reacţiune contra imitaţiei apusene sau 

a celor de intensificare a tradiţionalismului, a misticismu!ui naţional sau a popo-

ranismului, D-sa ar fi trebuit, cred, să studieze aceste fenomene ca perfect motivate, 

îndreptăţite, prin însăşi puterea şi însemnătatea lor, pentru a ni le explica şi a le defini. D-

sa găseşte, e drept o explicaţie : Sufletul nostru evoluează pe când formele, instituţiile şi 

elementele noastre de civilizaţie modernă au fost introduse pe cale revoluţionară, aşa că 

sufletul ar fi rămas de fapt în urmă, idee care nu poate avea decât o valoare metaforică. 

Pe de altă parte, d. Lovinescu, urmăreşte, paralel, demonstrarea unei legi generale, după 

d-sa : ideile preced factorii materiali în transformarea societăţilor. în acest caz, ideile 

trăind în suflete. România modernă e creată pe cale evolutivă, e creată de suflete, iar 

acele suflete evoluând, să zicem, mai accelerat sub influenţa ideilor europene, nu rămân 

mai puţin o emanaţie a mediului lor de activitate solidara prin veacuri. Aşa că ne apar 

prea îndreptăţite protestările făcute, în numele purităţii şi armoniei caracterului specific al 

neamului împotriva falşei adaptări la cultura sau la civilizaţia apuseană de spiritele cele 

mai distinse din epoca noastră mai nouă (Maiorescu, Eminescu, Caragiale, Iorga...) Era 

                                                 
1 În nr.  8, 9, 10 al revistei „Gândirea”, primul volum al „Istoriei civilizaţiei române moderne” înregistrează  
o receptare ce se înscrie în liniile directoare ale revistei. Cu puternice accente tradiţionaliste şi 
evoluţioniste, recenzia critică opţiunile lui Lovinescu pentru revoluţionarism, reafirmând cultul pentru 
autohtonism, deci latinism şi ortodoxism. 
Recenzia din revista „Gândirea” e oarecum emblematică pentru cadrul general în care opera lovinesciană 
şi-a făcut apariţia. Reafirmăm şi cu această ocazie că receptarea preponderent critică a operei lovinesciene 
se datora orientării majoritare tradiţionaliste a revistelor din acea perioadă. 
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natural deasemenea să se caute un fond de adevăr, de originalitate şi un îndreptar, precum 

şi un corectiv în sufletul popular al ţăranului sau al clasei mijlocii ţărăneşti, destul de 

evoluate şi păstrând urmele unei origini nobile şi achiziţiile sufleteşti din cursul evoluţiei 

neamului românesc, ceeace formează, în total, individualitatea etnică şi morală, etnosul 

nostru. Această străduinţă, după  caracterul pur, e justificată nu numai în sine dar şi prin 

exponenţii săi, produsele cele mai evoluate şi mai conştiente ale neamului. 

In orice caz, rămâne că sufletele se modifică evolutiv cum o spune şi d. 

Lovinescu, dar d sa doreşte, se pare, revoluţia şi în acest domeniu, de oarece crede că 

întorcîndu-ne spre trecut sau reînviindu-l în conştiinţele noastre, nu vom găsi decât 

elemente inferioare, falşe şi în orice caz primejdioase pentru adaptarea noastră la 

civilizaţia occidentală, pentru progresul nostru Dar tocmai ceeace formează bazele 

regenerării noastre moderne, se află în forţele active, conştiente ale trecutului. Faptului de 

a-şi fi simţit graniţele precise etnice, în romanitate, în ortodoxism şi in tradiţii sau 

instituţii străvechi, datoreşte poporul român că a conservat şi întărit, apărând cu dârzie, 

forme politice, Statele dunărene, expresii mărginite, fragmentare ale Daciei romanzate în 

mijlocul Barbarilor sau mai târziu ale unor naţiuni şi State eterogene mai putemice. 

Păstrarea independenţei Munteniei şi Moldovei în cursul veacurilor are tot atâta 

însemnătate pentru ceeace suntem ca şi unirea de la 1859. 

 

 

Sursa : Revista „Gândirea”, an III, nr. 8, 9, 10; 
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Anexa 13 

 

A DOUA NEATÂRNARE1 

 

De NICHIFOR CRAINIC 

 

EXISTA o tehnică a vieţii materiale şi o tehnică a vieţii sufleteşti. Una e rezultatul 

descoperirilor invenţiilor intemeiate pe legi precise şi universal valabile; cealaltă e rezultatul 

unor indelungi experienţe lăuntrice ale omului cu şine, ale omului cu oamenii, ale grupului 

cu grupurile : cristalizări de viaţă verificate in cursul veacurilor sub porunca unei credinţe 

religioase şi a unui temperament de rasă. Tehnica vieţii materiale, ştiinţifică deci obiectivă, 

aparţine domeniului exterior şi are de scop cucerirea naturii, smulgerea şi transformarea 

bunurilor ei în folosul omenirii. Maşinismul modern e aspectul ei cel mai impunator şi, 

totdeodată caracteristica totalităţii produselor ei ce alcătuiesc civilizaţia europeană. 

Indiferenţa deosebirilor de rasă, de credinţă, de lalitudine geografică, tendinţa ei expansivă e 

uniformizarea. Maşina e valabilă pretutindeni. Unde nu există, necesitatea materială o cere. 

Ţări înapoiate se numesc mai ales ţările fără maşini. Ţări civilizate se numesc ţările unde 

maşinismul atinge maximum desvoltării. Civilizaţia americană e fără egal. Problema 

civilizaţiei e problema maşinei. Când noi şi ţările în situaţia noastră zicem europenizare, 

înţelegem civilizare, adică industrializare în rândul întâiu. Din moment ce-binefacerile 

tehnicei materiale sânt indiscutabile, cine ar preferi drumul noroios de ţară trotuarului 

asfaltat, cine-ar preferi diligenţa automobilului şi opaiţul becului electric? Tradiţionalismul, 

în acest sens ar fi anacronism. 

     Dar tradiţionalismul nu e o forţa ce se opune civilizaţiei. Tradiţionalismul e tehnica 

vieţii sufleteşti a unui neam. Civilizaţia e tehnica vieţii materiale a omenirii. Tehnica vieţii 

sufleteşti constituie cultura unui neam,—acel fel de a fi de a gândi şi a simti, de a vorbi şi de 
                                                 
1 În chiar numărul 1 al celui de-al şaselea an din existenţa revistei “Gândirea”, N. Crainic deschide 
publicaţia cu acest articol, propriu-zis o critică la apariţia celor trei volume din „Istoria civilizaţiei române 
moderne” a lui E. Lovinescu. Plecând de la acuzaţia confuziei dintre cultură şi civilizaţie, N. Crainic critică 
modernismul teoriei lovinesciene şi, cu această ocazie reafirmă plasarea redacţiei revistei de partea culturii 
(ca tendinţă conservatoare) în cadrul „cultură-civilizaţie” (Problematica pe care noi am tratat-o pe larg în 
subcapitolul 3 a primei părţi a lucrării). 
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a se închina, de a nădăjdui şi chiar de a muri. E o cristalizare elaborată în curs de veacuri şi 

de milenii, încercată prin flăcările şi torentele istoriei, determinată într'un fel şi nu într'altul 

de fatalitatea lăuntrică a sângelui şi a credinţei, a rasei şi a religiei. Civilizaţia uniformizează; 

cultura diferentiază. Acelaş tren face să călătorească la fel şi englezul indianul; dar 

diferenţele culturale îi vor împiedeca să se înţeleagă la fel. Un raport condiţionat între cultură 

şi civilizaţie e greu de stabilit. Americanii au dus la apogeu civilizaţia europeană şi strălucesc 

printr'o cultură de Baedecker. In umbra fabricilor lor uriaşe, forfota sectelor religioase 

dovedeste criza unui suflet ce n'a isbutit încă să-şi creeze forma ecbilibrată a culturii. India a 

creat, în schimb, o cultură, o înţelepciune a vieţii, fără să cunoască binefacerile maşinii. 

Anglia, Franţa, Germania au o cultură dublată de civilizaţie,—fapt care provoacă deobiceiu 

confuzia noastră când vorbim de una şi  înţelegem pe cealaltă. In fiecare din aceste ţări găsim 

o civilizaţie materiala europeană; există totuşi o cultură franceză în Franţa, o cultură engleză 

în Anglia, o cultură germană în Germania. Din confuzia celor două noţiuni cu sfere atât de 

deosebite, s'a născut tendinţa de a făuri, peste graniţele rasei şi a e credinţei, o cultură 

universală. care să uniformizeze sufletul cum civilizaţia uniformizează materia. Şi astfel, în 

domeniul graiului s'a fabricat limba Esperanto, iar în domeniul teosofia, două artificii ce 

dovedesc tocmai imposibilitatea unei culturi universale. 

Când foiletonistul impresionismului critic, d. Eugen Lovinescu, a încercat să-şi 

organizeze cunoştinţele într'o Istorie a civilizaţiei române moderne şi să formuleze legile 

genezei acestei civilizaţii, confuzia pe care am subliniat-o i-a cântat în auz ca o cobe. Şi 1-a 

urmărit cu fatalitatea ei tot lungul celor trei volumaşe. E drept că la începutul celui de al 

treilea, desmeticit oarecum de obiecţiile precise ce i s'au adus, istoricul din primele doua 

volumaşe, devenit acum teoretician, e nevoit să scrie: „Punând la baza Istoriei civilizaţiei 

române o distincţiune între cultură şi civilizaţie atât de categorică şi atât de apropiată de cea a 

d-lui C. Rădulescu-Motru, urmează dela sine că ne-am referit în ea numai la totalitatea 

condiţiilor materiale ale vieţii româneşti". Deci categoric: numai la tehnica vieţii materiale, 

la civilizaţie. Dar distincţia atât de apăsată e numai o fulguire albă în confuzia care îşi ia 

locul, compactă şi atotstăpânitoare D. Eugen Lovinescu, posedă un spirit dotat cu ceace 

dânsul numeşte “plasticitate”, dând-o pe seama poporului românesc. Ceara e plastică: o 

modelezi cum vrei. Un suflet plastic ar fi deci un suflet agitat de cameleonismul ce 

împrumută forme după un determinism exterior şi exclusiv. Din aceiaşi bucată de ceară, 
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modelezi acum o pisică, acum un porumbel, acum un drăcuşor. Plasticitatea aceasta 

extraordinară atribuită poporului românesc, îi trebuie d-lui Lovinescu pentru a-şi întemeia pe 

moliciunea ei de ceară o lege menită să lămurească tot secretul civilizaţiei noastre: legea 

imitaţiei. Nu ştim în ce măsură e plastic poporul românesc. Dacă plasticitatea e trăsătura lui 

dominantă, înseamnă că avem aface cu un popor lipsit total de personalitate proprie. Un 

asemenea popor ne servesc cărţuliile d-lui Lovinescu: un popor creat după chipul şi 

asemănarea domniei sale. Căci d. Lovinescu este esenţial plastic. 

În tenereţe a cetit diverse nuvele şi a scris în felul nuvelelor, a văzut apoi teatru şi a 

scris scenete în felul teatrului, a cetit romane şi a scris in felul romanelor, a cetit critică 

impresionistă şi a scris în felul ei, iar acum în urmă a cetit câteva tratate de sociologie şi ne-a 

facut surpriza sa 1 vedere şi sociolog. Din lecturile ultime i-a plăcut foarte mult legea 

imitaţiei a lui Gabriel Tarde. Sânt în sociologie o mulţime de alte legi. D. Lovinescu, 

entusiasmat a preferit-o pe aceasta cu instinctul plasticităţii confirmate în toate ipostazele 

sale de până acum. Legea imitaţiei explică totul. D. Lovinescu se gândeşte la geneza 

civilizaţiei româneşti şi aplică totuşi rniraculoasa lege culturii româneşti. Distincţia în care se 

modelase, după d. C. Rădulescu-Motru, ceara plastică a noului sociolog se topeşte imediat în 

confuzia permanentă: cultură în civilizaţie, civilizaţie în cultură, imitaţie în civilizaţie, 

imitaţie în cultură. 

Să cităm: “La orice latitudine geografică, ne folosim integral de ultimele invenţii ale 

mecanicei sau descoperiri ale medicinei: nu refacem, deci fazele evoluţiei ci, punându-ne 

solid în acelaş plan cu ultima fază a ştiinţei, beneficiem fără muncă de rezultatele acumulate 

ale muncii altora. Tot asa şi în propagarea ideilor sau a formelor artistice: nu refacem 

gândirea cugetătorilor vechi, după cum nu imităm epopeile vechi". Refacem adică numai 

gândirea cugetătorilor contemporani şi imităm, în artă., epopeile moderne, ,ca să zicem aşa! 

Specificând, d. Eugen Lovinescu aplică literaturii româneşti imitaţia „cu necesitatea unei legi 

ineluctabile" şi găseşte că această imitaţie „a fost bruscă şi integrală”. Adică şi in cultură ca 

şi în mecanică, „beneficiem fără muncă de rezultatele acumulate ale muncii altora". Confuzia 

este evidentă. D. Lovinescu işi propusese categoric să legifereze în imitaţie totalitatea 

condiţiilor materiale ale vieţii româneşti, adică fenomenele de civilizaţie şi se pomeneşte 

necontenit legiferând în aceeaşi imitaţie fenomenele de cultură. La pagina 76, o spune 
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limpede: „Nu numai instituţiile şi principiile politice, ci şi formulele de arta se propagă prin 

imitaţie”. 

Fie! Să trecem îngăduitori peste confuzia de bază a d-lui Eugen Lovinescu şi să ne 

oprim o clipă la imitaţia în artă. Să nu uităm: imitaţia e, în cugetarea d-lui Lovinescu, o 

necesitate ineluctabilă, o lege inexorabilă, şi fiind o lege, e valabilă pretutindeni oricând. 

Dura lex, sed lex! Un fenomen de artă, odată produs, cade în vârtejul imitaţiei universale şi 

se repetă la infinit. Sã numim Gioconda lui Leonardo da Vinci. „Cu mijloacele de răspândire 

instantanee ale timpurilor moderne, — zice d. Lovinescu — puterea de difuziune a imitaţiei a 

devenit aproape nelimitată." Aşa dar, poşta, telegraful, telefonul, radiofonul, gazetele, toate 

dau, de ştire că Gioconda, ca fenomen artistic, s'a produs. Instantaneu, toţi pictorii şi zugravii 

de firme din lume o copiază, toţi fotografii o fotografiază, toţi litografii o reproduc, toate 

cinematografele o rulează, toate trenurile, toate vapoarele şi toate avioanele o încarcă şi o 

răspândesc, nelimitat, pe tot cuprinsul. Gioconda, în câteva zile, transfigurează globul cu 

chipul ei frumos în miliarde de exemplare. Legea imitaţiei fiind lege, urmează ca fenomenul 

de artă Gioconda se repetă identic cu aceeaşi valoare artistică şi cu acelaş preţ ca exemplarul 

unic ieşit din mâinile lui Leonardo da Vinci. Altfel, dacă aceste imitaţii nelimitate n'au 

aceeaşi valoare ca exemplarul unic. înseamnă că fenomenul Gioconda nu se reptă identic şi 

atunci imitaţia îşi perde caracterul de lege inexorabilă. Adevărul e că în pofida miliardelor de 

imitaţii posibile, există o singură Gioconda, unică în Luvru, unică în Univers, cu acelaş unic 

şi enigmatic surâs pe buze, şi'n faţa eternităţii şi în faţa necesităţii ineluctabile a d-lui Eugen 

Lovinescu.  

Dar legea d-sale, aplicată în domeniul culturii, îi face teoreticianului nostru o serie de 

posne. Cităm una. La un moment dat, d. Lovinescu îşi verifică şi îşi exemplifică imitaţia în 

stilul gotic. Născut în bazinul Senei, prezenţa acestui stil se constată în Franţa, în Anglia. în 

Germania, în Spania. în Italia, în Suedia, în Polonia şi în Ungaria. Aici se opreşte. Punct. 

Dece se opreste stilul gotic aici? Dece n'a trecut mai departe ? Legea imitaţiei, 

uniformizatoare şi universală, dece nu l-a împins în Rusia, în Ţările Româneşti, în Balcani, în 

Asia Mică, în Egipt ? Ce fel de lege e aceasta care se opreste brusc la graniţa Poloniei şi a 

Ungariei şi, cu toate că d. Lovinescu o îmboldeşte şi o îndeamnă ca pe o scumpă Rosinantă 

de care şi-a legat soarta, ea legea —refuză să facă un pas mai departe şi sä treacă hotarul? 

Pentrucă într'adevăr aici era un hotar de care stilul gotic s'a izbit ca talazurile în dig. Sântem 
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în evul mediu dominat de autoritatea dogmei religioase. Credinţa zugrăveşte icoanele'n 

biserici. Credinţa zideşte catedralele. Zideşte şi zugrăveşte şi cânta şi scrie imnuri. Dar în 

toate zidirile, zugrăvelile, melodiile şi poeziile ei e îngropat acelaş sâmbure dogmatic şi toate 

se desvoltă unitar în aria unei disciplini canonice. Nu o lege obiectivă şi indiferentă a creeat 

toată această măreaţă expansiune artistică şi culturală, ci o anumită sensibilitate religioasă 

disciplinată sub ordinele unui comandament central: dogma. Stilul gotic este expresia de 

piatră a dogmei catolice şi numai a ei. Ca fenomen artistic, el nu se putea produce decât în 

sânul unei societăţi solidare, sufleteşte, în aceeaşi credinţă. Dincolo de acest domeniu, stilul 

gotic işi pierdea semnificaţia şi raţiunea de a fi. Graniţa lui a tras-o un singur cuvânt care a 

despicat Europa în două: Filioque! Şi dacă în evul mediu, căile de comunicaţie, la care d. 

Lovinescu face un înduioşător apel sa-i transporte legea pretutindeni, ar fi fost de o mie de 

ori mai perfecţionate decât azi, gotica n'ar fi trecut totuşi cu un pas dincolo de marginile 

disciplinei lui Filioque. Dincoace de acest hotar spiritual. se opunea invaziei o altă lume, o 

altă dogmă, un alt fel al expresiei plastice. Dogma ortodoxă, stilul bizantin. Iată cum 

universalitatea legii imitaţiei în artă cade ţăndări la prima încercare de a o aplica şi verifica. 

Adăugând unghiului de privire religios unghiul naţional, graniţele ce se opun universalităţii 

sporesc nenumărate. Ca şi dogma, neamul îşi creează un stil al său din sensibilitatea-i 

specifică şi prin invenţia de care spiritul său e capabil. Acest stil se adânceşte şi se amplifică 

prin veacuri, variind în amănunt cu epoca şi cu personalitatea creatoare, dar păstrându-şi 

caracterul fundamental, original, în puterea unei disciplini de continuitate spirituală care e 

disciplina tradiţionalismului. Civilizaţia uniformizează ; cultura diferenţiază. Şi o cultură 

naţionala numai într’atât are valoare şi prestigiu întrucât izbuteşte să aducă un gust al ei, un 

parfum, un timbru deosebit în ansamblul celorlalte culturi naţionale. Dacă în civilizaţia 

materială, imitaţia e o necesitate, în cultură ea înseamnă moartea spirituală a unui neam. A 

face din imitaţie principiul generator al artei, legea culturii, înseamnă a încerca să legiferezi 

moartea spiritului. Imitativ prin instinct, numai un creer de maimuţă ar putea elabora o 

asemenea lege. D. Eugen Lovinescu o face cu seninătate impertutbabilă. Am stăruit în 

evidenţiarea grosolanei erori, fiind nimeni din cei cari au vorbit până acum elogios de 

reformele politice, sociale şi economice ale revoluţiei paşoptiste n'au fost ispitiţi să 

dogmatizeze eroarea şi s'o înfăţişeze ca un destin inexorabil al culturii româneşti. D. 

Lovinescu o face, ascunzându-şi diletantismul sub învelişul fals al sociologiei. Sociologia e o 
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disciplină în devenire. Afirmaţiile ei, aproximative şi contradictorii, au, în acest stadiu mai 

ales, un caracter provizoriu. Cand într'o ştiinţă ca biologia, Leclerc du Sablon vorbeşte 

despre incertitudinile legilor biologice, cu atât mai îndreptăţiţi sântem să primim cu rezerva 

regulele aproximative şi afirmaţiile contradictorii ale sociologilor. Aşa zisele legi de formaţie 

şi funcţionare a unei societăţi, ei înşişi, din explicabilă onestitate ştiinţifică, le declară 

valabile numai pentru trecutul, dar nu şi pentru viitorul societăţii. Dacă o lege ştiinţifică are o 

permanentă valabilitate, înţelegem din astfel de declaraţii cât de puţin legi sânt ipotezele şi 

teoriile sociologice. Dar paşoptist convins şi propagandist al paşoptismului, d. Eugen 

Lovinescu a fost sedus de criteriul beneficierii, fără muncă, de munca acumulată a altora şi a 

luat orbeşte, drept lege unică a culturii româneşti, imitaţia lui Tarde. E un fenomen de 

plasticitate. În jurul acestei legi a improvizat următoarea doctrină : 

Românii sânt un popor pur latin, (aici d. Lovinescu nu mai e revoluţionar, ci un 

epigon anacronic al vechior latinişti, rămas în urma faţă de corecturile ştiinţifice aduse 

acestei teorii a purismului rasei. N. Iorga şi V. Pârvan găsesc la originea poporului nostru 

elementul tracic băştinaş plus acei plugari italici cu mult înaintea prea celebraţilor colonişti ai 

lui Traian.) Popor de nobilă viţă latină, deci, am fost plantaţi aici într'o „poziţie geografică", 

în nişte “condiţii istorice" şi în mediul unei „religii" „cu totul protivnice structurii noastre 

intime". Din aceste pricini n'am creat nimic, n'am însemnat nimic; fireste: până la 1848. Care 

ar fi fost soluţia integrală, după doctrina d-lui Lovinescu ? S'o rupem cu acest exil în Orient, 

să părăsim acest pământ al României, protivnic nouă (în viziunea latinistă a d-lui Lovinescu 

fiecare român e un Ovidiu proscris, care se doreşte din nou la Roma, sau un sionist galiţian 

care se doreşte în Tel-Aviv) să ne lepădăm de istorie, deci de strămoşi, şi să ne lepädăm de 

ortodoxism, deci de suflet, pentru a ne muta undeva, în pământul clasic al latinităţii. Oh, ce 

frumos vis! Dar chiar d. Lovinescu a observat că soluţia aceasta e oarecum absurdă. Şi atunci 

a recurs la alta mai modestă: rămânem tot aici la Carpaţi şi Pontul Euxin, dar facem tabula 

rassa peste tot ce a fost istorie, credinţă şi cultură românească, proclamăm revoluţia şi, 

îmbrăţişând legea imitaţiei, începem o viaţa nouă, europeană, adică Latina, după modelul 

Parisului. 1848 e nunta poporului român revoluţionar cu latinitatea. Deatunci datează 

destinul nostrum: “imitaţia integrală”! 

Pentru această doctrină, rezumată exact, l-am numi pe d. Lovinescu un conrupător al 

tînerelor generatii româneşti, dace complimentul nu 1-ar mäguli să se creadă un al doilea 
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Socrate —dacă i-ar lua-o cineva în serios. Dar Socrate era prea înţelept ca să propage 

nulitatea spiritului şi trândăvia parazitară, măcar că din când în când cina şi el la ospeţele lui 

Alcibiade. 

Integral revoluţionară, doctrina lovinesciană e antitradiţionalistă: tabula rassa. 

Tradiţionalismul ar fi o “imposibilitate sociologică" de vreme ce n’are la bază un “trecut 

cert'' şi o epocă de clasicism pe care să se razime. Aceeaşi doctrina care concepe 

revoluţionarismul ca o imitaţie a Europei din prezent („sincronism"), concepe 

tradiţionalismul, tot atât de fals, ca o imitaţie a trecutului naţional. Şi trecutul nostru, fiind 

„româno-slavo-bizantino-turco-fanariot” a- imita înseamnă a comite o crimă faţă de... 

latinitatea pură! 

Dar tradiţionalismul în cultură nu se concepe stereotipic. El nu e un pas bătut pe loc, 

la nesfârşit. Cultura e un organism în creştere continua, cu rădăcini în seva neamului, cu 

frunziş în atmosfera timpurilor. Seva e aceeaşi;  atmosfera e scbimbătoare. Tradiţionalismul e 

disciplina lăuntrică ce călăuzeşte această creştere. Oricât de prielnică sau neprielnică ar fi 

atmosfera, organismul îşi păstrează, desvoltat sau închircit, caracterele fundamentale ce-i dau 

specificitatea. Om cu om seamănă şi nu seamănă, dar antropologia, studiind conformaţia 

craniană, stabileşte în medie un tip caracteristic at familiei, al rasei. Această osatură ce 

păstrează trăsătura unitară în varietatea formelor unei culturi e tradiţionalismul. În libertatea 

de apariţie a fenomenelor culturale, a fenomenelor de artă, el păstrează continuitatea înrudirii 

dintre ele. În vechile religii ale Indiei, există învăţătura reîncarnărilor. Eul individual, ca să se 

purifice, trece printr'o serie de întrupări, de trepte ale desăvârşirii. Nicio întrupare nu 

seamănă cu ceataltă, dar în toate trăieşte acelaş eu ce-şi caută perfecţiunea, în fiecare din ele 

îşi recunoaşte constiinţa de sine. În reîncărnările succesive ale generaţiilor, doctrina 

tradiţionalistă concepe eul colectiv al unei naţii ca străbătându-le cu amploarea crescândă a 

unui torent de viaţa, a unui elan viu, ce-şi păstrează neîntrerupta conştiinţă a existenţii. Ce 

este ceeace numim noi conştiinţă naţională dacă nu o simbioză a trecutului cu prezentul, o 

simbioză a încarnărilor istorice cu reîncarnarea din prezent în care se recunosc? 

Astfel conceput, tradiţionalismul apare, nu cum it înfăţişează amatorii revoluţionari 

ca o fortă statică, moartă cu spatele către viitor, ci ca o fortă vie, dinamică, ce izvorând din 

veacuri înaintează torenţial spre crearea formelor noi şi cât mai adecvate ale existenţii sale. 

Ca disciplină artistică, el nu impune şabloane, dar învaţă solidaritatea personalitäţii creatoare 



 302

cu sufletul colectiv, descoperindu-i izvoarele de înspiratie autohtonă. Să nu uităm: cea mai 

mare revoluţie în arta românească a săvârşit-o un tradiţionalist: Mihail Eminescu ! Era un 

romantic? Da. Aceasta era atmosfera timpului său. Dar n'auzim ecoul istoriei româneşti în 

evocările lui? Nu vedem mitul nostru folcloric transfigurat în viziunile lui? Viaţa veacurilor, 

condensate în cuvînte, n'o recunoaştem ca 'ntr'o apoteoză în limba lui adunată de 

pretutindeni? Nu simţim seva din adâncurile autohtone sorbită în inspiratţia lui? Eminescu 

apărea în plin zdruncin revoluţionar. În încordările cugetării lui antirevoluţionare se 

convulsiona parcă întregul organism naţional, rănit şi bruscat de reformele paşoptiste. 

Revoluţia a fost ca o provocare antitetică a operei lui neaoşe. În faţa primejdiei, se 

concentrase parcă în el fiinţa Însăşi a naţiei, afirmându-se prin geniul lui cu o putere şi o 

strälucire necunoscute până atunci. Un pisc de cugetare şi de frumuseţe se ridica masiv în 

faţa vidului revoluţionar, în faţa acelei tabula rassa vroită de maimuţa europenizantă. 

Şi acum o întrebare cade în chip firesc: În creaţia noastră culturală ne vom orienta 

după Eminescu sau după Lovinescu? După noi înşine sau după Europa? După disciplina 

tradiţionalismului sau după “legea imitaţiei" ? Am văzut: una înseamnă viaţă în continuă 

creaţie; cealaltă - abdicare, anulare, sincopă, moarte. 

Dar pentru a lua în răspăr bănuieli de fanatism orbit, lăsăm să răspundă un mare 

„latin", un mare scriitor. un european pe care europeiştii noştri, telegrafic informaţi, 1-au 

îmbrăţişat cu foc, în primul moment. ca pe un ierofant al cultului imitaţiei : Miguel de 

Unamuno. 

La 1906 Unamuno ataca problema europenizării Spaniei, a modernizării ei, în im-

prejurări aproape identice cu ale noastre. Erau şi acolo europeişti cari se topiau de dorul 

Parisului şi, între asprele stânci iberice, se credeau exilaţi. Erau artişti cari jurau pe estetica 

franceză; simbolişti cari se închipuiau ruinati de absintul ce consola pa Verlaine, adolescenţi 

libercugetători pentru cari ironia lui Anatole France, înfăţişa suprema expresie a 

înţelepciunii. ..Nimic nu mi produce un mai straşnic efect de grotesc — zice Unamuno — 

decât să mă găsesc cu aceşti indivizi, frantuziţi deobiceiu, cari îşi zic emancipaţi de orice 

tiranie, îndrăgostiţi de libertate, spirite tari, anarhişti uneori, atei foarte adesea”. Admirator al 

severităţii africane ce-a oţelit cugetarea unui Augustin şi a unui Tertulian, Unamuno opune 

spiritului francez, şlefuitor de „sentimente comune şi idei comune", spiritul „pasionat şi 

arbitrar” care a făcut gloria Spaniei mistice. Legea imitaţiei? Iată cum o înfierează: „Osânda 
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cui încearcă sa se modeleze după altul e că încetează să fie el însuşi fără să izbutească a fi cel 

pe care 1-a luat drept model, şi astfel, nu mai e nimic!” Imitaţia  anulează personalitatea 

creatoare. Pentru salvarea acestei personalităţi, Unamuno preferă barbaria poporului sau 

şlefuitului estetism francez: „Dace sântem barbari, dece sa nu ne simţim şi sä nu ne 

proclamam astfel, iar dacă e vorba sä cântăm durerile şi mângâierile noastre, dece să nu le 

cântăm după estetica barbară" ? (Verités arbitraires). 

Estetică barbară? Adică o estetică autohtonä. 

E ceeace vrea tradiţionalismul. 

 

 

Sursa: Revista „Gândirea”, an VI, nr. 1; 
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Anexa 14 

 

 

Românism – Europeism1 

 

De C. Rădulescu-Motru 

 

 

 Trecerea dela o generaţie la alta a sarcinei de a realiza un ideal, a fost adeseori 

comparată cu trecerea torţelor din mână în mână, aşa cum se făcea in cursele din 

lampadaforîile antice. 

Et quasi cursores, vitae  lampada tradunt, 

zicea Lucretius, înaintea atâtor alţi poeţi moderni. 

Dar această comparaţie corespunde, adevăratelor fapte istorice numai întrucât 

acestea sunt văzute de departe, De aproape văzute, faptele istorice se petrec diferit. Intre 

activitatea vechei generaţîi şi activitatea nouei generaţîi, se interpun incidente numeroase, 

Generaţia vîitoare nu este grăbită să primească torţa purtată de vechea generaţie, aşa 

dintr’odată; ea o găseşte uneori că luminează prea slab ; alteori ea nu este bine aprinsă ; 

foarte adeseori are dorinţa să o aprindă ea însăş din nou. Generaţia veche de asemeni 

transmite torţe totdeauna cu voie bună. Prea adeseori îi par mâinile care au s'o primească, 

slabe sau rău conduse. La vederea de aproape, între generaţii găsim zigzaguri, împotriviri 

şi chiar revoluţii. Lamartine vedea mai bine când zicea : 

...l'hummanité ne vit pas d'une ideé 

Elle éteint  chaque soir celle qui la guideé. 

Cu atît mai mult este cazul generaţiilor despărţite print’un războiu urmat de mari 

transformări politice, cum este războiul din 1914-1918. Dar războiul întregirii neamului 

                                                 
1 Prin articolul său din revista „Ideea europeană”, C.R. Motru (numit de Lovinescu „ultimul dintre 
poporanişti”) confirmă poziţionarea revistei între cele două curente: tradiţionalism şi modernism. 
Abordarea tematicii naţionalismului în contextul europenizării confirmă tematica preponderentă a vremii, 
respectiv dezbaterea „modernism – tradiţionalism”. 
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este natural dar să ne aşteptăm la o schimbare în conceptia naţionalismului nostru. La o 

încercare, în tot cazul. Semne prevestitoare să arată depe acum. Increderea de sine este 

mare, atât la cei care vin, cât şi la cei cari se duc, pentru ca o ciocnire să nu se producă. 

Tinerii au între ei prea mulţi nerăbdători; bătrânii au între ei prea mulţi laudatores 

temporis acti ; unii şi alţii au în ei prea mult gigantism moral ca să-şi poată trece de bună 

voie torţa Idealului. Necunoscutul ne stă înainte. Este bine să-1 mărturisim sincer, căci tă-

găduindu-1, el nu dispare şi nici nu se micşorează. Necunoscutul însă nu este absurdul. 

Ori şi care contraziceri s'ar produce între manifestările generaţiilor succesive ale unui 

popor, o logică imanenta. există totuş între ele toate, fiindcă fără asemenea logică nu ar fi 

cu putinţă viaţa însăş a poporului. Iată dar un punct de reazăm din care putem privi la 

necunoscutul din faţă şi putem  încerca o conciliere între el şi trecut. 

Naţionalismul român îşi are rădăcina într’o credinţă caracteristică spiritului 

Europei moderne. Europeanul modern are credinţa că stă în puterea lui să schimbe 

condiţiile vieţii în care trăieşte ; el crede în progres. Indreptată spre lumea materială 

această credinţă a dus la câştigarea tehnicei industriale, la aşa numitul mecanism; 

îndreptată spre lumea socială, ea a dus la respectul autonomiei personale, din care a eşit, 

prin extindere, naţionalismul. Europa este industrială şi naţionalistă, fiindcă ea crede că 

invenţiunea şi personalitatea sunt factorii cei mai puternici ai progresului. Cum 

invenţiunea şi personalitatea sunt factori în veşnică devenire,—de aceea şi aspectul pe 

care îl ia spiritul Europei este acela al unei frământări. Europeanul, văzut de departe, 

apare ca fiind perpetuu în război: în războiu cu natura materială, pentru a o supune 

mecanismului din fabrică: în războiu cu aşezămintele politice şi religioase, pentru a 

asigura libera desfăşurare a autonomie sufleteşti. Spiritele contemplative şi doritoare de 

linişte, regretă desigur aceasta; unele chiar nu s-au sfiit  să vorbească de o ruină 

apropiată; dar aceasta nu împedică să se urmeze drumul început. Aceeace numim cultură 

europeană, este armatura pe care şi-a dat-o credinţa în progres. 

Popoarele Europei sunt înfrăţite prin această credinţă în progres, dar tocmai din cauza 

acestei înfrăţiri, este o luptă între ele, mai vie decât aiurea, între popoarele de pe celelalte 

continente. Căci progresul aduce după sine întrecerea, care nu convine ori şi cărui suflet. 

Inţelepţii orientali o dispreţuesc. Cei slabi, în genere, o urăsc. La popoarele Europei încă, 

ea n’are peste tot locul o egală intensitate. Inarmarea fiecărui popor este rezultatul 
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experienţei. La unul experienţa a fost tristă si dificilă pe terenul vieţii materiale, şi în 

consecinţă din ea a rezultat o preferinţă pentru înarmarea industrială; la altul, experienta 

s'a lovit de multe dificultăţi pe terenul politic, şi în consecinţă a rezultat o preferinţă în 

această direcţie. Şi aici, câte diferenţe! Un popor a trăit izolat sau în hotare naturale; altul 

la încrucişări de drumuri, în calea tutulor răilor ; un popor şi-a avut pe membri săi 

adunaţi la un loc; altul şi-a avut pe membri săi risipiţi sau alipiţi la trupuri străine. Cum 

putea în aceste condiţii ca toată lumea să-şi pună pe umeri aceeaş armă? 

Poporul român a fost hărăzit de Dumnezeu pe un pământ bogat şi frumos, aşa că 

experienţa lui în cele materiale n’a avut prilejul să fie înteţită spre industrie. Dar în 

schimb, experienţa avută în cele sufleteşti i-a fost din cale afară de grea. Risipit, hărţuit 

din toate părţile, cutropit când de unii,când de alţii, până şi îngenunchiat politiceşte lungi  

perioade de limp, ar fi fost un popor nimicit dacă nu şi-ar fi făcut din naţionalism o 

armătură de apărare. —Idealul naţional l'a salvat. Acest ideal a dat forţelor sale 

împrăştiate o cristalizare, care l-a scos la liman. Astăzi, iată-l popor întregit şi cu 

suveranitate deplină între popoarele mari ale lumii.  

Menirea sa însă d’abia începe. Până acum el n'a dobândit decât dreptul să aibă o 

menire. Menirea sa adevărată începe cu autonomia naţiunei întregită după războiu.- Dar 

acum încep şi incidentele de care vorbeam că se pot întâmpla, când generaţiile îşi trec 

torţa Idealului din mână în mână. Generaţiile vechi s'au împărtăşit din spiritul vremei lor, 

şi tot din spiritul vremei lor au dreptul să se împărtăşească generaţiile noi: rămas-a oare 

spiritul vremii acelaş ? 

Mişcarea naţionalistă a luat în Europa diferite forme, după împrejurările istorice 

în care s'a produs şi după psihologia claselor sociale în care şi’a găsit agentul de 

propagare. Într’un fel a fost ea şi mai este încă în Armenia şi Albania; în altfel în Italia, 

Grecia, Serbia; şi cu totul în altfel în Germania, Franţa şi Anglia. - Intr'un loc ea este o 

mişcare de apărare; într’alt loc o mişcare iredentistă; în alt loc imperialistă. La unele 

popoare o găsim condusă de interese dinastice, la altele de interese politice şi economice 

personale, sau de clasă; la .altele de interese pur culturale. Care dintre aceste forme se va 

impune la noi? 

Spiritul european a devenit apoi sensibil la multe critici. In numele idelului 

naţional câte fapte urâte şi câte nedreptăţi nu se comit! Pentru o nedreptate, mai ales, a 
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început lumea europeană să se intereseze. Mişcarea naţionalistă, în buna intenţie de a 

realiza mai repede autonomia fiinţei naţionale, nu respectă îndestul celelalte fiinţe 

sufleteşti, — care au şi ele dreptul la autonomie. 

In special ea uzurpă foarte adese ori libertatea personală, la care are dreptul să 

aspire fiecare individ. Apare cu atât mai nedreaptă această din urmă uzurpare, cu cât 

istoria ne învaţă că succesul idealului naţional a fost în bună parte înlesnit prin lupta pe 

care înaintea lui a dus-o idealul personalităţii omeneşti. Autodeterminarea naţiunilor nu a 

venit decât ca o extindere a autodeterminării voinţei personale. Apoi între fiinţa naţiunei 

şi fiinţa individului sunt multe alte fiinţe sufleteşti, de natură religioasă şi culturală, care 

toate au dreptul să fie respectate şi care nu sunt îndestul. Pentru a garanta desvoltarea 

liberă a fiecărei naţiuni, popoarele europene prin pacea dela Versailles din 1919, au creiat 

Societatea Naţiunilor ; nu este oare acum momentul de a ne îndrepta atenţia şi către 

celelalte fiinţe sufleteşti, pe care nevoile politice ale momentului le-au aruncat în umbră? 

Românii de dinainte de marele războiu aveau destule motive ca să înlăture din 

conştiinţa lor aceste critici. Pentru ei, naţionalismul. era totdeauna drept, fiindcă 

naţionalismul era însuş criteriul dreptăţii. Dar românii de după războiu vor găsi în 

conştiinţa lor şi alte motive. Criteriul dreptăţii la aceşti Români va fi, cu spiritul vremii, 

mai sus, şi astfel ei vor simţi, pentru naţionalismul lor, nevoia justificării. 

Şi cu această nevoie a justificării ajungem la răscruciul de unde generaţiile 

României viitoare vor apuca pe un drum altul decât cel trecut. Naţionalismul de până 

acum a fost naţionalismul celor bine intenţionaţi, instinctive; pe când naţionalismul 

vremii viitoare, va fi al acelor conduşi de raţiune: înţelegând prin raţiune nu cumpătarea 

gestului, ci cumpănirea judecăţii în vederea prevederii. Temelia naţionalismului, ieri ca şi 

azi, este zidită pe tradiţii. Dar tradiţiile afară de cele religioase care sunt poruncile 

Dumnezeirii şi prin urmare în eternitate aceleaşi, se zidesc în două feluri : prin repetarea 

lor oarbă, fără alegere şi prin repetarea lor luminată, cu alegere. Ele sunt, ca şi 

deprinderile de care are nevoie orişice suflet individual ca să se formeze: deprinderi 

pasive, involuntare, şi deprinderi active voluntare: unele formează obişnuinţa, celelalte 

caracterul moral. Naţionalismul viitor va fi pentru popor aceea ce este caracterul moral 

pentru un individ: va fi voinţa luminată de conştiinţa morală, iar nu gestul plămădit în 

subconştientul obişnuinţei. Fiecare popor îşi va căuta menirea sa în tradiţiile justificate de 
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raţiune, iar nu în orişice tradiţie. Aceasta este dealtminteri calea pe care o constatăm în 

diferenţierea progresivă a orişicărei personalităţi. Pe omogeneitatea primitivă a sufletului 

se crestează influenţele materiale ale mediului cosmic şi ale rasei; pe urmä vin 

diferenţierile spirituale, care rămân fiindcă sunt cele mai durabile. Ultimul cuvânt în 

introducerea mişcării naţionaliste, îl va avea deci, nu bine-intenţionatul, ci bine-

priceputul în ale adevărului. 

La această schimbare asistăm noi astăzi. Ea este cheia care ne explică aşa numitul 

„egoism sacru" din politica popoarelor de după războiul mondial. Dar schimbarea nu se 

face uşor. 

Naţionalismul trecut este de un sentiment mai cald în comparaţie cu cel nou. 

Tradiţia, care nu se alege, păstrează un colorit local mai prietenos decât tradiţia care se 

alege. Interese de clasă, drepturi câştigate, năravuri rele chiar; orgoliu ei ambiţie, toate 

merg împreună învăluite în vechea tradiţie naţională. -„Fie pâinea cât de rea, tot mai bine 

în ţara mea" : sună a nelogic şi cu toate astea, sună prietenos. Raţiunea este o secere 

nemiloasă pentru asemenea tradiţie. Acela care îndrăsneşte să ia în mână această seceră, 

fie sigur că-l aşteaptă o muncă. Şi ce răspudere mare pentru el! Raţiunea nu tolerează 

linguşire şi ură; afirmările ei trebuesc dovedite; criteriul  ei este o cumpănă dreaptă. 

Aeela care vorbeşte în numele ei are ca singur prieten adevărul. Şi adevărul cere 

argumente, nu bune intenţii. Minciuna cea mai bine intenţionată pentru el, este tot 

minciună.. 

Tradiţia, potrivit adevărului, este atunci naţională, când se explică din firea 

poporului şi se acordă cu manifestările acestuia pe întreg câmpul. Întocmai cum munţii şi 

râurile  unei ţări formează o unitate energetică, în care o parte explică pe cealaltă, tot aşa 

şi tradiţiile naţionale, în lumina adevărului, constituiesc o personalitate reală şi 

consecventă: ele apar ca desfăşurarea unui suflet ieşit din evoluţia energiei cosmice. 

Tradiţia în acest înteles, se confundă cu însăş originalitatea poporului. A munci pe baza 

tradiţiei naţionale, este a munci la adâncirea originalităţii naţionale. Un artist, un bărbat 

politic, un inventator tehnician, un om de ştiinţă, când rămân credincioşi tradiţiei, renunţă 

la originalitatea de suprafaţă, pentru originalitatea de adâncime: nu se trudesc să spună ce 

n'a mai fost spus pe lume, ci se trudesc să continue pe înaintaşii lor, spunând încă mai 

frumos şi mai adânc decât aceştia. In lumina naţionalismului raţional, tradiţia este 
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.pulsaţia regulată, din ce în ce mai caldă, a vieţii care se continua din generaţie în 

generaţie, şi nicidecum contracţia rigidă a trupului lovit de răceala morţii. Tradiţionalul 

este mărturia energiei în potenţialitate. 

Naţionalismul, în înţelesul vechiu, era un scut de conservaţie; el se desvăluia 

sentimentului şi realizarea lui era lăsată tot inspiraţiei sentimentului: era impulsiv şi 

subiectiv. Naţionalismul viitor va fi o armă ofensivă: va fi calculat şi obiectiv. Cel dintîiu 

ia fiinţă din venerarea trecutului; cel de al doilea din acordul inteligenţelor în conducerea 

Statului. Cel dintîiu se întreabă: de unde suntem ?; cel dealdoilea încotro mergem ? 

Conştiinţa tradiţiei este cu deosebire schimbată în naţionalismul raţional. Pentru acesta, 

nu orişice tradiţie este naţională, aşa cum nu orişice cuvânt uzitat în vreo regiune a ţării 

româneşti, este românesc. Tradiţiile trebuesc purificate, ca şi cuvintele, prin raţiune, când 

nu este deajuns bunul simţ. Când este conflict de tradiţii, purificarea se impune fără milă. 

Astfel am procedat în scriere şi chiar în vorbire. Am ales litera latină şi am alungat pe cea 

chirilică; am preferat în vorbire să întrebuinţăm neolatinisme în loc de slavonisme. Cu 

tradiţiile politice şi morale nu avem să procedăm decât la fel. Sămânţa cea bună trebue 

aleasă din neghină. Vom elimina tradiţiile care nu se potrivesc firii noastre, şi vom lăsa 

pe acele care ajutä desvoltării noastre. Tradiţiile venite prin influenţe străine vor trebui 

cernute: mai ales după înfăptuirea României-Mari. În sufletul României de mâine nu pot 

trăi deavalma balcanismul şi influenţa Europei apusene; bizantinismul şi idealismul. 

Românul de mâine trebue să se hotărască între tradiţia umilinţei, „capul plecat sabia nu-l 

tale", şi între tradiţia mândriei de om şi de neam, care a stat în firea lui originală mai 

nainte, şi care după ce s'a pierdut a fost reînviată prin influenţa idealismului apusean. Dar 

mai presus de toate, trebue să se hotărască Românul de mâine ca să gonească din practica 

vieţii sale politice tradiţiile fanarioţilor şi paşalelor turceşti, adică să înceapă din nou să 

cinstească precum se cuvine lucrul public, — res publica;— fiindcă în cinstirea lucrului 

public stă sănătatea orişicărei tradiţii şi prin urmare a orişicărui naţionalism. Sufletul 

României Mari nu poate fi o împestriţare de motive adunate din bătaia vântului, ci o 

unitate de aspiraţii spre cucerirea unui ideal; el va trebui să fie un cristal, nu un mozaic. 

Pentru  definirea sufletului României de mâine, - şi mai ales pentru găsirea 

mijloacelor prin care acest suflet să ajungă la o deplină desfăşurare, sentimentul este de 

un ajutor secundar. Sentimentul poate intui o cale dreaptă în viaţa religioasă, dar nu şi în 
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viaţa politică. El poate aci cel mult să pregătescă buna dispoziţie pentru a merge pe calea 

cea dreaptă când aceasta va fi găsită; calea cea dreaptă în politică o găseşte însă judecata 

ştiinţifică. Iată de ce pe viitor naţionalismul va fi raţional, la toate popoarele care sunt 

menite să ajungă la o deplină desfăşurare a sufletelor lor. 

 Generaţiile trecute au înţeles naţionalismul ca o credinţă isvărâtă din sentiment; 

generaţiile viitoare vor înţelege naţionalismul ca o convingere politică întemeiată pe 

ştiinţă. 

 Aci este răscruciul despre care vorbeam. 

 „Simt că nu este departe momentul , când în loc de fraze sentimentale, vom avea 

pentru sprijinirea naţionalismului român o muncă ştiinţifică serioasă. La popoarele culte 

ale Europei această muncă este începută. Va începe şi la noi, sunt sigur. Şi va începe mai 

curând decât se crede, fiindcă avem nevoe de argumente puternice ale ştiinţei pentru a ne 

susţine drepturile naţionalefaţă de alte popoare. 

 Pe valurile mişcătoare ale sentimentelor, ori şi cât de adânci ar fi acestea, nu se 

clădeşte nimic durabil. Drepturile naţionale se dovedesc astăzi definitiv prin raţionament 

ştiinţific. Ştiinţa dă criteriul cel mai sigur, atât pentru cunoaşterea cât şi pentru călăuzirea 

vieţii unei naţiuni. Afirmările ei n’au nevoie să fie întărite prin plebiscit, pentru a fi 

valabile; ele sunt valabile prin logica lor proprie. Principiul autodeterminării, despre care 

se vorbeşte astzăzi aşa de mult în politică, a fost de mult la baza ştiinţei.; el nu este bine 

aplicat decât în ştiinţă. Cel mai consecvent autodeterminist este acela care făptuieşte 

conform convingerilor ştiinţifice. 

 Fundamentul unei naţiuni îl constituiesc: înrudirea de sânge, vieaţa cu tradiţii şi 

influenţe comune; corelaţiunile strânse cu pământul, şi multe alte legături de minte şi de 

inimă, stabilite în decursul unei lungi convieţuiri, între locuitorii unei ţări. Toate aceste 

fapte constituesc tot atâtea obiecte de ştiinţă. Înrudirea de sânge poate fi discutată atâta 

vreme cât este lăsată la aprecierea sentimentului; ea încetează de a fi discutată de îndată 

ce a făcut obiectul experienţii de laborator. Ştiinţa a găsit mijlocul să ne demonstreze de 

visul înrudirea de sânge între membri aceleaşi naţiuni, fără ură şi fără părtinire. Tot aşa şi 

cu celelalte fapte. Istoria, geografia, etnografia, sociologia, antropologia şi psihologia, le 

studiază pe rând, în toată amănunţimea şi obiectiv. Celor cari vor protesta totuşi, 

susţinând că sunt legături de inimă la fundamentul naţiunei, pe care ştiinţa nu le poate 
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explica, vom răspunde: este mare misterul care leagă  atomii oricărui corp. A fost ştiinţa 

în stare să treacă peste acest din urmă şi să ne dea explicarea legilor naturii; tot aşa va fi 

ea în stare să treacă peste misterul inimei omului şi să ne dea explicarea vieţii sociale 

omeneşti. Ştiinţa nu se opreşte însă la cunoştinţă. Savoir c’est prévoir. După cunoştinţă, 

prevederea. De ceeace poate fi capabil sufletul unei naţiuni, va şti bine acela ce vede clar 

în acest suflet. 

 Dar unde rămân atunci entusiaştii, improvizatorii şi bine intenţionaţii?Ori unde, 

numai la fruntea mişcării naţionaliste, nu! 

 Şi aceasta nu din pricină că punându-se cercetarea  ştiinţifică la baza 

naţionalismului, omul de ştiinţă are ambiţia să păstreze pentru el locul din fruntea 

mişcărei. Cauza este mai adâncă. Punându-se ştiinţa la baza naţionalismului, conducerea 

acestuia trebuie să se conformeze organizării muncii ştiinţifice. Ea trebue să treacă din 

mâna individului  în mâna asociaţiilor sau instituţiilor. Un individ singur poate conduce 

mişcarea naţionalistă câtă vreme această mişcare coasistă într’o atitudine sentimentală; 

dar de îndată ce locul sentimentului vine argumentarea minţii, rolul individului singuratic 

scade. Rolul de căpetenie îl are acum colaboraţia dintre indivizi: organizarea muncii 

specialiştilor în institutele mari de cultură. O mişcare naţională va fi în viitor bine 

condusă, când în fruntea ei vor sta institute bine înzestrate din punct de vedere ştiinţific, 

în care munca este împărţită între specialişti competenţi. Entusiasmul şi improvizaţia nu 

sunt gonite din aceste institute, ci dimpotrivă căutate, dar ele sunt tovarăşele iar nu 

călăuzele muncii ştiinţifice. Munca ştiinţifică are nevoie să fie întovărăşită  şi de multe 

alte dispoziţii sufleteşti. „O colaboraţie” rodnică există numai între oamenii cari se 

stimează reciproc şi cari, modeşti şi perseverenţi, se supun disciplinei cerute de  scopul 

comun al operei. Unde nu există stimă reciprocă, modestie şi perseverenţă, nu există nici 

putinţa unei colaboraţii în vederea unei opere vaste. Aşa, noi, Românii avem nevoie de o 

mare enciclopedie naţională în care intelectul de l asate să găsească, la fiece moment 

cunoştinţele trebuincioase lui. De ce nu se începe o asemenea operă? Generaţia trecută a 

rămas datoare cu răspunsul la această întrebare. Îl va da oare generaţia de mâine? 

Necesitatea colaboraţiei a fost dealtmintreli simtită chiar şi în mişcarea 

naţionalistă veche. Individul s'a văzut pe sine totdeauna prea mic faţă de un scop aşa de 

mare, ca acela al mişcării naţionale. Dar organizarea colaboraţiei privea, în trecut, mai 
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mult găsirea mijloacelor materiale de propaganda şi în special apărarea drepturilor 

câştigate, decât aprofundarea argumentelor pe care să se sprijine convingerile şi 

tendinţele naţionaliste. Organizarea veche ducea la lansarea de ligi sau de partide politice 

iredentiste, iar nu la instituţii de creaţie naţională Foarte rar când aceste ligi sau partide îşi 

luau şi rolul de a înfiinţa instituţii. De regulă, mijloacele lor materiale nu se ridicau aşa de 

sus. Statul singur dispune de mijloace suficiente pentru a susţine institute potrivite cu 

cerinţele ştiinţei modeme. De aceea o mişcare naţionalistă, întemeiată pe ştiinţă, nici că 

este posibil să se înfăptuiască decât în mijlocul poporului care se bucură de un Stat 

naţional. La această regulă au fost şi vor fi încă excepţii, negreşit, dar aceste excepţii sunt 

plătite cu enorme sacrificii. Noi Românii ştim cu ce enorme sacrificii a trebuit sa 

susţinem puţinele institute de cultură pe care le aveam în Transilvania, înainte de 

întregirea neamului; institute care erau însă departe de a fi bine organizate ştiinţificeşte, 

pentru a da creaţii în cultura naţională. 

Popoarele cu State naţionale puternice, sunt singurele în măsură să aibă o mişcare 

naţională bine condusă, fiindcă ele sunt singurele care dispun de mijloace pentru a susţine 

înalte institute de ştiinţă. Pretutindem vedem, în adevăr, Statele luând asupra lor 

cultivarea naţionalismului. Aceasta este şi logic. Ligile şi partidele naţionale dispar din 

moment ce Statul ajunge să adune pe toţi membri unei naţiuni la conştienţa aceleeaş 

meniri. 

Dacă la noi mai vedem încă ligi şi partide naţionale, cauza existenţei acestora  

trebue căutată în faptul supravieţuirii trecutului. Dealtmintrelea denumirea de naţional, pe 

care şi-o iau partidele la noi, nu indică deloc  un program special de cultivare a 

naţionalismului ci un program politic pentru vremea când partidele vor avea să 

guverneze. Aproape toate partidele şi asociaţiile noastre sunt naţionale, ceea ce înseamnă 

că în denumirea de naţional nu mai stă o diferenţiere. 

Prin urmare, cultivarea naţionalismului pe viitor o are Statul prin instituţiile sale 

ştiinţifice. De valoarea instituţiilor depinde valoarea mişcării naţionale. Şi nu aşteptăm o 

întärire a naţionalismului acolo, unde Statul dispreţueşte organizarea muncii ştiinţifice  

lăsându-se condus de nădejdea că toate au să meargă bine fiindcă este bună intenţie la 

mijloc. Cu bune intenţii se dobândeşte iertarea de păcate, poate; nici odată însă drepturi la 
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viaţa naţională. Muncă intensă şi statornică, făcută cu pricepere: iată dar tot programul 

viitor al naţionalismului.   

 

 

Sursa :  Revista „Ideea europeană”, an VI, nr. 146; 
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Anexa 15 

 

Ideologia revoluţionară1 

De C. Rădulescu-Motru 

 

 

 Sunt mai multe ideologii revoluţionare, cum sunt şi mai multe internaţionale 

socialiste. Deosebirea dintre ele este ca dela cer la pământ. Penultima ideologie 

revoluţionară era aceea a marii revoluţii franceze de la 1789; ultima este aceea a 

socialismului marxist; iar viitoarea care se anunţă este aceea a bolşevismului rusesc. La 

noi se amestecă toate trele la un loc, atât de aceia care se dau drept revoluţionari, cât şi de 

către aceia cari combat spiritul revoluţionar. Ceva mai mult. Mulţi la noi îşi închipuie, că 

deosebirea dintre aceste diferite ideologii este o chestie de plus sau de minus; că adică 

ideologia revoluţiei franceze nu este de cât un bolşevism în faşe, iar bolşevismul şi 

socialismul, treptate exagerări ale principiilor revoluţiei franceze din 1789. că urmările 

acestei confuzii sunt pentru politica ţărei noastre de o excepţională gravitate, se înţelege 

de la sine, de îndată ce ţinem în seamă că la noi ideologiile nu sunt ieşite din aspiraţiile 

poporului, ci sunt imitate. Faptul că partidul liberal a împrumutat ideologia revoluţiei 

franceze şi a izbutit să ajungă un partid de guvern, face pe mulţi să creadă că alte partide, 

împrumutând ideologia socialistă sau bolşevistăpot fi şi ele partide de guvern, ba chiar că 

ele sunt adevăratele purtătoare de progres. Nu mai departe decât mai anii trecuţi, câţiva 

dintre teoreticienii partidului liberal propovăduiau înlocuirea programului acestui partid 

cu un program socialist, pentru a lua înaintea vremei; iar ceva mai nainte, câţiva socialişti 

au intrat în partidul liberal, aducând ca motiv al trecerei lor faptul că ţara nu este încă 

destul de industrializată. Dacă mai adăogăm apoi, că pentru foarte mulţi din publicul 

                                                 
1 Dovedind atmosfera generală a dezbaterilor din publicistica vremii, C.R. Motru abordează problematica 
revoluţionară în nr. 158, an VI, al revistei “Ideea europeană”. Prin articolul redat, Motru, deşi apărător al 
tradiţionalismului, optează pentru revoluţionarismul francez în dauna celui marxist şi rus. Prin evaluările 
făcute autorul demonstrează capacităţi de analiză demne de renumele său, prin afirmaţiile conform cărora 
ideologia socialistă nu se va potrivi niciodată unui popor de origine latină. 
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nostru, şi chiar dintre publiciştii noştri, ideologia marei revoluţii franceze este, nu aceea 

ce a fost ea în realitate, ci aceea ce cred socialiştii, după Karl Marx, despre ea, că a trebuit 

să fie, atunci vedem unde poate duce confuzia. Aiurea, unde ideologiile revoluţionare 

sunt ieşite direct din aspiraţiile mulţimei, asemenea confuzii chiar dacă se produc la unii 

din public sau la unii dintre publicişti, realitatea vieţii politice reuşeşte să o elimine foarte 

repede: capetele confuze se trezesc în faţa intereselor mulţimei; pe când la noile ideologii 

ne fiind de cât imitate , şi propaganda lor nefiind controlată de conştiinţa cetăţeanului, 

confuzia îşi are jocul liber: în România oricine este revoluţionar sau nu este revoluţionar, 

după capriciul împrejurărilor, adică după cum convine sau nu epitetul. Citiţi mă rog, 

ultimele desbateri din Parlamentul nostru. Cine credeţi că încurajează revoluţia la sate şi 

la oraşe? Agenţii bolşevismului? Nu. Adevăraţii revoluţionari sunt oligarhii de la guvern, 

fiindcă aceştia împedică domnia legilor. Dacă domnia legilor ar funcţiona netulburată, 

n’ar mai fi nevoie de revoluţie. Ce ţară fericită este dar scumpa noastră patrie! Ea are 

legile care îi trebuie... Norocul ei numai, că au interes să nu le aplice, recurgem la 

revoluţie. Dar domnia legilor o cer şi îndârjiţii conservatori; o cer mai ales ţăranii. Prin 

urmare, revoluţionarii şi conservatorii la noi s'ar împăca dacă li s'ar da domnia legilor... 

Unii şi alţi însă convingerea că ei cer ce n'a fost vreodată o realitate politică în România. 

Iată dar confuzia complectă : la noi poţi să fii luat drept revoluţionar sau drept 

conservator, cerând domnia unor legi, care sunt şi nu sunt;  sunt pe hârtie şi nu sunt în 

fapt. 

Minciuna vieţei noastre politice nici nu putea duce la alt rezultat. 

Cum minciuna se apropie de sfârşit prin intrarea ţărănimei în viaţa politică, este 

de datoria intelectualilor noştri să ia problema dela început ; să-şi dea seama de 

deosebirile dintre multiplele ideologii revoluţionare, ca pe urmă în mod cinstit să ştie 

îndrepta pe acei cari le cer sfatul, şi în orice caz să ştie judeca pe aceia cari se pun în 

fruntea mişcărilor revoluţionare. 

Între  ideologia bazată pe principiile revoluţiei franceze din 1789, şi ideologia 

revoluţionară socialistă este, precum am spus de la început, o deosebire ca dela cer la 

pământ. Principiile revoluţiei franceze sunt încheerea logică a revendicărilor cerute de 

întreaga cultură europeană, în favoarea autonomiei persoanei omeneşti. Dela începutul 

erei moderne, idealul care a încălzit sufletul Europei apusene a fost consacrarea libertăţii 
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omeneşti sub diferitele ei forme: libertate de conştiinţă, libertate de muncă, libertate de 

asociare. Ideologia revoluţiei franceze este o preaslăvire a conştiintei autonome omeneşti. 

Dacă din acestă preaslăvire a profitat o anumită clasă socială, — aşa numita burghezie, 

— acesta nu schimbă întru nimic caracterul însuş al acestei ideologii. Ideologia revoluţiei 

franceze a fost vie prin idealul libertăţii indiferent de interesele care se legau în primul 

moment de realizarea idealului. Ea a dat profit burgheziei numai prin forţa sa negativă, 

anume, a înlesnit distrugerea tradiţionalismului feudal, care se punea în calea ridicărei 

burgheziei; prin forţa să pozitivă însă ea era deopotrivă de bine venită pentru toate clasele  

sociale şi pentru toate popoarele chiar. De aceea ea a trecut graniţele Franţei, influenţând 

şi acolo unde nu exista o burghezie. Ideologia revoluţiei franceze avea o ţintă educatoare, 

şi prin aceasta, înălţătoare. Cine credea în ea, credea în finalitatea persoanei omeneşti. 

Partidele care au adoptat această ideologie, n'au fost revoluţionare de cât în înţelesul 

impropriu al cuvântului ; au dat jos alcătuirile politice care se împotriveau liberei 

desvoltări a dreptului omului; în înţelesul propriu al cuvântului, ele au fost reformatoare 

adică aducătoare de forme mai durabile pentru organizările politice. Rădăcinile acestei 

ideologii erau aşa de adânci în istoria culturei europene, în cât succesul ei ar fi venit şi 

fără Revoluţia Franceză. Este întrebarea, chiar dacă această ideologie nu ne vine mai 

curând din Anglia, de cât din Franţa. în Germania, de asemeni, ea a fost anticipată prin 

marea reformă religioasă. Peste tot locul în Apusul Europei ea constituia crezul 

oamenilor luminaţi. În România dela 1848, această ideologie contribuia nu numai la 

reformarea Statului, dar la însăş conservarea acestuia, prin sprijinul pe care ea îl dete 

curentului naţionalist. 

Bine înţeles, ideologia nu este întreaga politică. Cu o simplă ideologie nu se 

guvernează în mod înţelept nicăeri. Superioritatea politicei realiste asupra politicei de 

sentiment stă tocmai în dozarea ideologiei după împrejurările practice, adică după 

condiţiile de desvoltare ale fiecărui popor. Pentru a fi în spiritul revoluţiei franceze nu 

este destul să repeţi vorbăria libertăţii, egalitäţii şi a fraternităţii, săpate pe emblema 

Republicei Franceze, căci vorbăria fără pregătire sufletească a personalităţii omului nu 

este de vreun folos, ci trebue început mai întâi cu aceasta din urmă cu asigurarea, înălţărei 

sufleteşti a omului, şi lăsată vorbăria pe al doilea plan. Aşa au făcut de obicei partidele de 

nuanţă conservatoare în deosebire de partidele zise radicale democratice. În tot cazul, 
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ideologia revoluţiei franceze nu mai este astăzi - decât prin tradiţie istorică o ideologie 

revoluţionară. De fapt, ea este subînţeleasă în constituţia politică a touturor Statelor 

europene. A lupta astăzi pentru libertatea de conştiintä, de muncă şi de asociaţie, 

însemnează nu a dărâma ci a conserva domnia legilor, căci legile în Europa emană  

din suveranitatea voinţei fiecărui popor. 

Nu tot aşa stau lucrurile în ceea ce priveşte ideologia socialistă. Aceasta ideologie 

nu poate fi îmbrăţişată, fără ca în acelaş timp să fie repudiată ideologia revoluţiei 

franceze. Socialismul este datorit crizei pe care, pe alocurea, au provocat-o în viaţa 

economică legile făcute în spiritul libertăţii. De aceea el nici nu are un caracter comun 

peutru toată Europa. Ideologia lui revoluţionară a înflorit propriu vorbind numai în 

Germania, sub influenţa lui Karl Marx. Aci ea şi-a găsit o înfăţişare originală şi consec-

ventă cu sine însăş. În Franţa şi Anglia, când o găsim curată, o găsim totdeauna sub 

forma importată din Germania. 

Ideologia socialistă, nu numai că nu se leagă de credinţa în autonomia 

personalităţii omeneşti, credinţa ce stă la baza tuturor revendicărilor care însoţesc progra-

mul culturei europene, dar ea contrazice direct această credinţă. Pentru ideologii 

revoluţionari francezi, organizarea politică este iesită din organizarea treptată a idealului 

libertăţii în istoria omenirei, după ei, s'au înscris regulat, şi în mod aproape fatal, 

progresele pe care le-a făcut înălţarea omului în fiecare secol. Pentru ideologul  socialist, 

organizarea politica a unui popor este o chestiune de fapt, care n'are nici o legătură cu 

realizarea idealului. Organizaţia capitalistă, zice Karl Marx, este datorită jafurilor şi 

exploatării fără milă., pe care o clasă socială, burghezia, le-a făcut în paguba lucrătorilor. 

Fără aceste fapte, de jaf şi de exploatare, organizarea capitalistă nu s'ar fi produs. Prin alte 

fapte organizarea capitalistă se poate din nou schimba. Cei interesaţi la schimbare n'au de 

cât să cucerească puterea, şi apoi prin putere să-şi facă organizarea ce le trebue. Idealul 

libertăţii omeneşti să nu-i sperie. Omul este o fiinţa care se obişnueşte usor la ori şi ce fel 

de viaţă. Cum oamenilor de astăzi li se pare naturală ordinea impusă de burghezie, tot aşa 

oamenilor de mâine are să li se pară naturală ordinea impusă de proletariat. Conştiinţa 

omenească, departe de a fi o forţă creatoare, ce merită să fie slăvită, este dimpotrivă un 

reflex al tehnicei economice, o forţă ce inspiră compătimire, pe măsură ce cunoaştem 

slăbiciunea ei de a se lasa condusă prin obişnuinţă. Karl Marx avea despre persoana ome-
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nească o idee mai pesimistă de cât cei mai reacţionari istorici. Căci cel puţin aceştia, când 

despoaie pe om de forţa creatoare ale idealului,  pun în schimb providenţa cu planurile ei, 

adică tot lasă o finalitate conformă aspiraţiilor omeneşti; pe când Karl Marx suprimă ori 

şi ce finalitate şi lasă să domine numai puterea brută a faptului. Cine poate pune în 

genunchi pe alţii, are drept să-şi dicteze legea pe care o vrea. Aşa se explică organizaţia 

economică de astăzi. Dacă nu la început, dar în tot cazul la sfârşit va fi libertatea, — 

ziceau revoluţionarii vechi. La început a fost primul, zice Karl Marx ; — şi ce va mai fi 

de acum încolo se înţelege dela sine. 

Materialismul brutal al lui Karl Marx n'a putut fi înţeles din primul moment de 

către capetele Europei apusene care erau pline până la saturaţie de idealism filozofic şi de 

speculaţii religioase. Ideologia socialistă, dela primii ei adepţi chiar, a fost prezentată ca o 

continuare a utopiilor comuniste vechi, şi unii chiar au găsit într'însa o reminiscenţă a 

comunismului lui Platon. Publiciştii germani, exercitaţi prea bine în dialectica hegeliană, 

au prezintat-o multă vreme că un determinism istoric: explicabil prin antiteza categoriilor 

raţionale; publiciştii englezi au învăluit-o în misticism creştin, iar cei francezi într'un vag 

sentiment de solidarism. N'a lipsit mult ca această ideologie să fie identificată cu însăş 

metoda ştiinţifică iar crezul socialist cu ştiinta economicei politice. A trebuit să ajungem 

la războiul mondial, pentru că revizuirea acestor false interpretări să se producă, şi ca 

socialismul lui Marx să fie văzut în deplină lumină. Urmaşul adevărat a lui Karl Marx 

este Lenin, primul preşedinte al Uniunii Republicilor sovietice ruseşti. Acesta, ieşit 

dintr'o rasă semi mongolă, nu avea capul plin de idealism şi speculaţii religioase ; el a 

văzut bine unde stă originalitatea concepţiei socialiste. Revoluţia socialistă nu trebue să 

fie opera de convingere ci de învingere. Cine are puterea, are Statul, şi cine are Statul are 

legea de care are nevoie. Proletariatul trebue să învingă, şi cum nu poate, sau n'are vreme 

să învingă prin convingere, are să învingă prin teroare. Prin urmare, întâi dictatura, apoi 

ordinea socială consimţită ; întâi, faptul brut al supunerei, şi pe urmă dreptul de a cere 

socoteală celui ce porunceşte; întâi moartea păcătosului şi numai după aceea îndreptarea 

lui. Ideologia socialistä, cum era prezentată de primii adepţi ai lui Marx, era însă o 

ideologie care se adresa raţiunei omeneşti, cu toate că nu făcea prea mult caz de om; 

bolşevismul însă nici atât : el cere dela om să i se încline fără să o discute, şi chiar să 

moară pentru ea, înainte de a-i vedea roadele. 
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Ideologiei bolşevice îi mai trebue încă multă vreme până ce să fie primitä de 

Europa apusană, cu a cărei mentalitate ea să găseşte aproape incompatibilă. Dar ce se 

poate primi de Apusul Europei, se poate primi prea bine de Răsărit. De cinci ani asistăm 

la cel mai curios fenomen istoric, care s'a produs vreodată, anume o mână de 

revoluţionari, lipsiti de prestigiul de care se bucurau  altă dată autocraţii înconjuraţi de 

tradiţii superstiţioase, ţin sub teroarea lor milioane de semeni, faţă de care nu-şi iau altă 

răspundere de ât aceea de a pregăti domnia unui comunism, pe care nimeni nu l-a 

experimentat încă pe pământ. Trebuie să fie în Răsăritul Europei o adâncă nevoie în om 

de a se simţi pasiv şi supus, pentru că aşa ceva să fie cu putinţă, Sunt oameni cari nu 

reacţionează la valoarea libertăţii, cum sunt oameni care nu reacţionează la culoarea 

roşie. Rusia este constituită, probabil, în majoritate, din asemenea oameni. Ea era menită 

tocmai de aceea sä devină patria ideologiei bolşevice. 

Care sunt sorţii de izbândă, în ţara noastră, a fiecăreia dintre aceste ideologii ? 

Trebue să mărturisim fără înconjur, că multe dintre obiceiurile noastre, contractate 

în perioada nefastă a fanarioţilor, ne trag irezsistibil spre bolşevism. Domnia bunului plac 

de altădată, când Vodă şi înalţii demnitari ai Statului făceau ce voiau, este o naivă 

anticipare a bolşevismului. Apoi la noi, ca şi la bolşevici, acei ce guvernează n'au o 

răspundere reală, din cauză că legile după care ei ar fi să răspundă nu sunt decât simple 

promisiuni. Domnia legilor aşteptată de popor la noi, este ca paradisul pe care îl aşteaptă 

Ruşii dela bolşevici. La aceste asemănări se mai adaogă şi contrastul izbitor care există la 

noi, ca şi la Ruşi, între o seamă de oameni cari cu orice preţ vor să stăpânească autocrat, 

şi o mulţime imensă care se complace în pasivitate. Nu sunt la noi, cum nu sunt nici la 

Ruşi, acele clase mijlocii, înzestrate cu măsura bunului simţ, cu sentimentul de indepen-

denţă şi răspundere, care să ducă lupta politică pe baza convingerilor personale, aşa cum 

se duce aiurea în Apusul Europei. Un abuz public nu indignează pe nimeni: este destul ca 

el să se repete de două ori, pentru ca să devină obişnuinţă ; o nedreptate făcută cuiva nu 

revoltă: căci fiecare se crede la adăpost cu norocul său ; grija de lucrul public deşteaptă 

surîsuri : căci fiecare se crede destul de isteţ ca să nu cadă în cursa profitului altuia... 

Suntem o ţară de oameni, unii prea umili, alţii cari prea se joacă într'una cu de-a prea-

mărirea. Intocmai ca la Ruşi. Din o sută de oameni politici la noi, cel puţin jumătate au în 

ei ambiţia lui Coriolan. Ori eu, ori nimeni altul, îşi zic mulţi. Binele este aşa de greu de 
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îndeplinit în politica ori şi cărei ţări, nicăieri însă el nu este refuzat când vine dela 

adversar, cum se întamplă la noi. În arta de a monopoliza ţara pentru sine, mulţi din 

bărbaţii noştri politici pot să dea lecţii lui Lenin... 

Şi totuşi avem credinţa că bolşevismul nu se va întinde în România. Aceasta nu 

fiindcă ne-ar lipsi emulii lui Lenin şi Trotzki, ci fiindcă pasivitatea poporului românesc 

este aparentă, nu reală. Seva viguroasa a substratului nostru omenesc, ţărănimea, este 

amorţită nu însă şi moartă. Pe ea apasă deocamdată iarna grea a nenorocirilor trecute; 

avem nădejdea însă că după iarnă va veni şi primavară. 

 

 

Sursa: Revista „Ideea europeană”, an VI, nr. 158; 
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E. Anexe: 

 
„Istoria civilizaţiei române moderne” – fragmente 

Anexa 1 – 5 
 
 

Texte fundamentale ale criticului, publicate în alte volume, care întregesc 

viziunea sociologică asupra sincronismului 

Anexa 6 - Istoria literaturii române contemporane, vol I, Evoluţia ideologiei literare, pp. 

171-178  

Anexa 7 - Istoria literaturii române contemporane, vol VI, Mutaţia valorilor estetice, pp. 

13-20 

Anexa 8 - Scrieri II, Memorii, pp. 382-386 

 

 

Atmosfera publicistică a epocii şi dezbaterile provocate de apariţia “Istoriei 

civilizaţiei române moderne”:  

Anexa 9 – “Gândirea”, an III, nr. 5: „Politică şi ortodoxie”, Nichifor Crainic 

Anexa 10 – „Gândirea”, an III, nr. 7: „Elementele culturii româneşti”, Nicolae Iorga 

Anexa 11 – „Gândirea”, an III, nr. 8, 9, 10: „Parsifal”, Nichifor Crainic  

Anexa 12 – „Gândirea”, an III, nr. 8, 9, 10: „Între trecut şi viitor” (recenzie)  

Anexa 13 – „Gândirea”, an VI, nr. 1: „A doua neatârnare”, Nichifor Crainic  

Anexa 14 – “Ideea europeană”, an VI, nr. 146: “Românism - europeism”, C.R. Motru 

Anexa 15 - “Ideea europeană”, an VI, nr.158: “Ideologia revoluţionară”, C.R. Motru 


