
 
 

1

Europa multiculturală  
 

Profesor Popa Ianina 

Colegiul Național „Mircea Eliade”, Sighișoara 

 
În secolele XVI-XVIII, cronicarii moldoveni, Grigore Ureche, Miron Costin și Ion Neculce 

au curajul și inteligența de a susține în letopisețe romanitatea poporului și originea latină a limbii 
române, aducând argumente lingvistice, istorice și etnografice. Identitatea poporului român începe 
să se definească odată cu statornicirea limbii române și a dezvoltării literaturii moderne. 

Cronicile realizează cea dintâi imagine scrisă a istoriei noastre. Textele care compun această 
imagine sunt numeroase. S-au scris cronici în toate provinciile româneşti, dar cele mai valoroase 
sunt ale cronicarilor moldoveni şi munteni. Apariţia şi dezvoltarea scrisului cronicăresc se explică 
printr-o necesitate adâncă. Ţările române parcurseseră un drum lung în timp, aveau o istorie, care 
risca să fie înecată în uitare. 

Prima intenţie a cronicarilor a fost aceea a recuperării trecutului. În concepţia cronicarilor, 
istoria era purtătoarea unor valori educative. Ureche vrea ca lucrarea lui „să rămâie feciorilor şi 
nepoţilor, să le fie de învăţătură, despre cele rele să să ferească şi să să socotească, iară dupră cele 
bune să urmeze şi să să înveţe şi să să îndirepteze”. În acelaşi sens gândesc şi Miron Costin şi Ion 
Neculce. 

Scrierea cronicilor este un mare act patriotic prin reflectarea năzuinţei generale de eliberare 
de sub jugul otoman, prin aspiraţia spre independenţă şi suveranitate naţională, sentimente care au 
trecut din viaţă în istorie, iar din istorie în cronici şi pe care vechii noştri cărturari le-au trăit cu 
intensitate şi dramatism. 

Înfloritoare sub aspectul dezvoltării culturii, perioada de mari prefaceri sociale şi culturale 
din 1830-1860 reprezintă un moment crucial pentru realizarea unei literaturi cu specific naţional. Ia 
amploare învăţământul în limba naţională, înfiinţându-se primele şcoli (a lui Gheorghe Lazăr şi a lui 
Gheorghe Asachi). Se va studia matematica, alături de logică şi gramatică, în timp ce o bună parte 
din tineret îşi continuă studiile în străinătate, în Germania, Anglia şi Franţa. Prin contactul direct cu 
vestul cultivat, se vor dezvolta ştiinţele, în cadrul cărora se vor afirma forţele naţionale.   

Despre o adevărată conștiință națională și literară se poate vorbi abia din 1840, anul apariției 
revistei Dacia literară, un rol determinant având publicarea primului manifest literar programatic, 
Introducție, prin care Mihail Kogălniceanu sprijină și încurajează crearea unei literaturi originale 
inspirate din folclorul, istoria și frumusețile patriei. 

Programul „Daciei literare”a fost expus în primul număr al revistei şi intitulat „Introducţie”. 
E un program care n-a funcţionat ca instrument de autoritate, ci ca un număr de idei acceptate în 
consens, pentru că ele existau în modul de a gândi al tuturor paşoptiştilor. Kogălniceanu, 
personalitate cu care se identifică în cel mai înalt grad spiritul paşoptist, trasează direcţiile 
reformatoare ale culturii şi literaturii epocii.   

Articolul cu valoare de program începe cu o scurtă analiză critică a presei şi a literaturii 
române de până la 1840, după care tânărul Kogălniceanu, ”spiritul cel mai constructiv al epocii” 
(George Călinescu), subliniază că noua revistă îşi propune să fie o „foaie românească” ce se va 
îndeletnici cu „producţiile româneşti, fie din orice parte a Daciei, numai să fie bune” (evită astfel de 
la început erorile revistelor anterioare).  

Programul „Daciei literare”, devenit programul romantismului românesc, demonstrează clar 
spiritul creator al paşoptismului, care are revelaţia „duhului naţional”, a specificităţii, ajungând prin 
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filieră romantică, să redescopere rădăcinile culturii noastre şi să contribuie la constituirea literaturii 
române originale.    

Ecourile „Daciei literare” se prelungesc şi în etapele următoare ale literaturii române, 
începând cu epoca marilor clasici şi până în contemporaneitate.      

Sincronizarea literaturii române cu cea europeană evoluează în decurs de un secol (între anii 
1840-1945). Literatura secolului al XIX-lea promovează un real patriotism prin Vasile Alecsandri, 
Mihai Eminescu, Ion Luca Caragiale, dar aceeași scriitori demască falsul patriotism, ironizează 
demagogia, discursul bombastic şi parvenitismul. Relaţia românilor cu Europa a produs importante 
schimbări în provinciile româneşti atât în ceea ce priveşte moda vestimentară, dansul, literatura, 
arta, civilizaţia. Tinerii studiază în Occident, iau contact acolo cu literatura universală, primind o 
cultură pe care nu ar fi dobândit-o  pe plaiurile româneşti. Eminescu dispreţuieşte însă tinerii întorşi 
de la Paris, considerând că-şi petrec timpul în cafenele sau în baruri de noapte, că sunt superficiali şi 
că se ocupă de nimicuri: 

Ai noştri tineri la Paris învaţă 
La gât cravatei cum se leagă nodul, 
Ş-apoi ne vin de fericesc norodul 
Cu chipul lor isteţ de oaie creaţă.... 
                                                                                                                 (Ai noştri tineri...) 
Junimiştii şi Titu Maiorescu, şcoliţi şi ei în marile oraşe europene, au o deschidere către 

Occident, deşi în studiul “În contra direcţiei de astăzi în cultura română” (1868) criticul a surprins 
una din problemele esenţiale ale destinului neamului românesc: teoria formelor fără fond. El 
pledează pentru dezvoltarea de la fond spre forme şi nu invers, înţelegând că nu trebuie împrumutate 
forme ce nu se potrivesc fondului nostru naţional. 

Titu Maiorescu este o personalitate marcantă pentru orice tânăr intelectual român prin modul 
în care şi-a organizat viaţa, mai ales anii de formare şi activitatea profesională. A avut o fire de 
luptător, care a obţinut îzbânda în tot ce şi-a propus. Şi-a impus permanent, cu fermitate, obiective 
precise. Rolul său cel mai important a fost acela de îndrumător al culturii şi literaturii române, 
precum şi cel de critic literar. 

Prin Titu Maiorescu, spiritul junimist s-a impus în toată cultura românească prin aplicarea 
unui spirit propriu, care a fost preluat de mulţi oameni de cultură, astfel spiritul individual devenind 
colectiv. De aceea putem afirma că Titu Maiorescu a fost, este şi va fi un contemporan. 

Secolul al XX-lea se defineşte prin două coordonate temporale distincte: literatura 
interbelică (1918-1947) şi literatura postbelică (după 1947). În perioada dintre cele două Războaie 
Mondiale se impune cu certitudine modernismul iniţiat de Eugen Lovinescu, sincronizarea literaturii 
române cu cea europeană realizându-se prin prin diversificarea prozei şi a poeziei, prin dezvoltarea 
dramaturgiei.  

Direcţia pe care a încurajat-o el (proza citadină, psihologică, poezia intelectuală străbătută de 
sentimentele marilor contradicţii ale vieţii moderne, critica estetică) a biruit în cultura noastră, fiind 
şi astăzi, prin unele din laturile ei, actuală. Îşi exprimă punctul de vedere cu privire la modernism 
prin teoria „sincronismului”, care are la bază legea imitaţiei formulată de sociologul francez Gabriel 
Tarde. Prin această lege, omul trăieşte în societate, având conştient şi inconştient dorinţele sau 
modul de a fi al unor personalităţi foarte puternice, ce devin lideri sau modele pentru celelalte. 
 Aşa are loc repetiţia universală ca formă de existenţă umană ce are trei etape: ondulaţia, 
generaţia şi imitaţia. Aceste forme sunt şi legi esenţiale ale fizicii, biologiei şi sociologiei. Imitaţia 
cea mai importantă se produce de sus în jos, de la superior la inferior, deci clasele sărace imită pe 
cele bogate, cei de la sate pe cei de la oraş şi popoarele sărace imită pe cele bogate. Această lege se 
produce şi din exterior spre interior. 
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 Are loc o adaptare a formelor şi a conţinutului. Prima dată se copiază îmbrăcămintea, stilul 
caselor, apoi aspectele spirituale ale civilizaţiei. Are un caracter integral; se copiază întâi ultimele 
descoperiri (nu se mai trec prin toate etapele). 
 Imitaţia e determinată de un saeculum (spirit al veacului) care reclamă o unitate de gândire şi 
simţire la un moment dat în toate societăţile. Adică un fenomen apărut undeva se propagă repede 
peste tot. 
 În activitatea concretă de critic literar, Lovinescu nu a rămas prizonierul propriilor teze, 
apreciind cu generozitate opere care nu răspundeau integral ideilor sale în legătură cu modernizarea 
literaturii, dar dădeau în schimb, garanţia valorii estetice. Vede în tradiţie o identitate cu sine în timp 
şi în etnic o identitate cu sine în spaţiu. 
 După Lovinescu, la sfârşitul veacului XVIII evoluţia literaturii europene este sincronică. 
Acest sincronism obligă cultura să interfereze. Dacă apare manifestarea unui nou curent literar, el cu 
siguranţă va ajunge şi la noi, chiar dacă mai târziu „Sburătorul” a militat pentru realizarea 
procesului de sincronizare al artei noastre în raport cu ultimele tendinţe ale artei universale. 

În dezacord cu Eugen Lovinescu, alt critic important al perioadei interbelice, George 
Călinescu, susține ideea că în modernizarea literaturii române un rol determinant l-au avut miturile, 
tradițiile orale, cărțile bisericești. Argumentul călinescian se referă la faptul că în primele cronici 
expresia rafinată atestă efectul evident al unei înaintări culturale neîntrerupte. 

Referindu-se la valorile trecutului, Sorin Alexandrescu (Identitate în ruptură,2000) afirmă că 
numai selecția acestora poate să compună portretul nostru de astăzi, și ne reprezintă. El respinge 
conceptul culturii provinciale și pledează pentru ideea că există cultură de mare calitate sau există 
lipsa culturii. În trecutul românesc nu nu se poate vorbi de o cultură provincială, ci despre o cultură 
de margine sau o cultură a marginii. 

În 1936 Emil Cioran în lucrarea Adamismul românesc dezvăluie o altă fațetă a istoriei și 
culturii românești, în sensul că nu este mândru cu trecutul nației, a pierdut o mie de ani și nu a 
câștigat nimic. Nu este mândru de strămoșii lui lipsiți de orgoliu care au așteptat libertatea dormind. 

În concluzie, scriitorii au ilustrat în operele literare impresii despre națiunea română în 
relație directă cu Occidentul.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


