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Ultimul deceniu al veacului al XIX-lea și primul deceniu al veacului al XX-lea au 
fost marcate de acutizarea celor două probleme fundamentale, care confruntau socie-
tatea românească: problema țărănească și cea națională. Într-un anumit fel, cele două 
chestiuni erau legate pentru că nu se putea imagina într-un viitor oricât de îndepărtat 
unirea cu România a românilor supuși stăpânirii austro-ungare și rusești, fără o rezol-
vare în prealabil a problemei rurale. Modul demagogic și interesat în care erau tratate 
aceste probleme de către partidele politice acredita ideea că era nevoie de o mișcare de 
ordin cultural, care să pună în discuție aceste probleme.

Pare surprinzătoare la prima vedere opinia că Alexandru Odobescu (1834-1895) 
poate fi  considerat un precursor, fi e el și improbabil, al poporanismului. Desigur, nu 
afi rmăm că el ar fi  un poporanist stricto sensu, ci doar un precursor al acestei miș-
cări. Odobescu s-a născut în 1834 într-o familie boierească munteană, tatăl său fi ind 
generalul Ioan Odobescu, cel care la 1848 s-a împotrivit revoluției muntene. Traseul 
ideologic al lui Odobescu va fi  cum nu se poate mai diferit de reacționarismul tată-
lui său. Din anul 1850 el va studia la Paris, avându-i ca profesori pe Jules Michelet 
și Edgar Quinet, fi guri marcate de romantismul revoluționar și susținători ai cauzei 
Principatelor Române. El va frecventa cercurile exilaților revoluționari români de la 
Paris, fi ind apropiat de N. Bălcescu, C.A. Rosett i, generalul Magheru, N. Golescu etc. 
În 1863 devine Ministru al Cultelor și Instrucțiunii Publice, este profesor de Arheologie 
la Universitatea din București și din 1874 director al Teatrului Național. Ca scriitor, a 
publicat nuvele istorice precum „Mihnea Vodă cel Rău” (1857) sau „Doamna Chiajna” 
(1860). Este, de asemenea, autorul unei „Istorii a arheologiei” (1877) și a unei mono-
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grafi i dedicate tezaurului de la Pietroasa (1887). A scris și studii de folclor și de istorie 
literară. Nu în ultimul rând amintim volumele de eseuri „Pseudokynegeticos” (1874) 
și cel apărut postum „Câteva ore la Snagov” (1909). Estet rafi nat, un adevărat aris-
tocrat, Odobescu nu a fost totuși un decadent. Se sinucide în 1895, ca urmare a unei 
controversate relații extramaritale.

Ibrăileanu consideră că Odobescu a fost unul dintre puținii scriitori munteni care 
pot fi  asociați cu spiritul critic, asociat de regulă Moldovei, fapt întărit și de colabora-
rea sa timpurie cu revista ieșeană „România literară”.1 

Primul teren de manifestare al criticii sale va fi  cel lingvistic. El va ataca cu hotărâre 
excesele latiniste, mai ales cele legate de dicționarul lui Laurian și Massim: „Dar, zice 
Odobescu, noi scriem pentru cei de azi, și nu pentru cei din trecut. ... Că limba din dic-
ționar ar putea să devină limba urmașilor îi provoacă o adevărată spaimă”.2 Odobescu 
recomandă prudență în adoptarea neologismelor din limbile neolatine, precum fran-
ceza sau italiana și nu este partizanul eliminării cu orice preț a slavonismelor, multe 
dintre ele câștigându-și prin vechime dreptul de a fi  parte a limbii române în care s-au 
integrat deja organic.3 O fi nă ironie se strecoară la adresa latinismului și a antislavo-
nismului în „Pseudokynegeticos”: „La noi, când vorbește acum cineva despre slavoni 
… apoi îl ia lumea la ochi și-i aprinde paie în cap. Se găsesc chiar unii mai radicali în, 
mai puriști, mai români decât toată «semenția românească»…, «terrina românească»”4 
El susținea, în limitele bunului simț lingvistic, adoptarea neologismelor care nu au 
echivalent în limba română.5 Pentru Odobescu, pericolul cel mai mare rezida tocmai 
în posibilitatea dezvoltării, ca urmare a exceselor latiniste, a două limbi diferite: una în 
gazetele din Ardeal și alta în spațiul extracarpatic.6 În plan literar, Odobescu este con-
vins că literatura românească nu poate fi  una autentică, decât prin apelul la literatura 
populară ca izvor de inspirație, o idee pe care Ibrăileanu o consideră afi nă spiritului 
aceleiași școli critice moldovenești, reprezentate de un Russo sau Alecsandri.7

Ca personalitate, Odobescu i se aseamănă mult lui Alecsandri, crede Ibrăileanu: ace-
lași estetism rafi nat, aceeași erudiție, același epicureism subtil, aristocratic.8 Diferența 
majoră ar fi  faptul că, spre deosebire de diletantul Alecsandri, Odobescu era mult mai 
capabil de autodisciplinare spirituală, dovadă că s-a putut specializa în Arheologie.

În plan politic, Odobescu rămâne un pașoptist, apropiat liberalismului.9 Deși a 
cochetat cu „Junimea” și a împărtășit multe dintre ideile estetice sau lingvistice ale 

1 G. Ibrăileanu, Spiritul critic în cultura română, ed. cit., p. 175. 
2 Ibidem, p. 176. 
3 Ibidem. 
4 Alexandru Odobescu, „Pseudokynegeticos”, în Pseudokynegeticos. Mihnea-Vodă cel Rău. 

Doamna Chiajna, București: Editura Prietenii Cărții, 1997, p. 122. 
5 G. Ibrăileanu, op.cit., p. 177. 
6 Ibidem. 
7 Ibidem, p. 178.
8 Ibidem.
9 Ibidem.
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junimiștilor (reticența față de latinism, convingerea că sursa de inspirație a unei litera-
turi autentice trebuie căutată în folclor, respingerea fraudei pioase, justifi cate patriotic 
în plan estetic etc.), opiniile sale politice l-au împiedicat să se alăture cu totul juni-
mismului. Ceea ce putem numi liberalismul lui Odobescu este însă ceva mai degrabă 
apropiat democratismului rural al lui Bălcescu, pe care scriitorul l-a cunoscut la Paris 
în prima sa tinerețe. Acest aristocrat rafi nat este pe deplin convins de necesitatea li-
chidării robiei țăranului10 și chiar de cea a participării depline a acestuia la activita-
tea politică, economică și culturală a țării.11 Tocmai acest democratism rural precum 
și originea sa munteană îl vor apropia oarecum de liberalism, nu neapărat o viziune 
ideologică similară revoluționarismului francez, precum cea a unui C.A. Rosett i. Prin 
această atitudine, Odobescu ar reprezenta cumva legătura dintre democratismul rural 
al lui Bălcescu și poporanismul de mai târziu. 

Desigur, poate părea ciudată această asociere dintre un aristocrat estet, precum 
Odobescu și susținerea țărănimii. Până la urmă considerăm că e vorba de un senti-
ment de răspundere istorică al unui veritabil aristocrat față de țărănime. O viziune nu 
chiar atât de îndepărtată de cea a altminteri mult mai conservatorilor Kogălniceanu, 
Eminescu sau Iorga. Însă simptomatic este că în proza sa istorică el alege perioade de 
decădere sau de distrugere a ordinii sociale, perioade în care ceea ce mai rămâne în pi-
cioare este doar personalitatea puternică a conducătorului, dincolo de limitele morale, 
căpătând proporții stihiale. Acest fapt se aplică atât Doamnei Chiajna sau lui Mihnea 
cel Rău. Proza este nu este însă deloc tezistă sau pusă în slujba unui anumite viziuni 
ideologice, precum cea sămănătoristă și poate tocmai în acest lucru constă valoarea 
ei. Un pasaj din „Doamna Chiajna” condensează condiția deplorabilă a țărănimii în 
aceste vremuri care și pentru Iorga constituie începutul sfârșitului țărănimii libere: „…
moșnenii ce mai rămăsese, împreună cu opinca, răbdau păsul țării și nici măcar adu-
seră jeluriri doamnii. Ce-i bună românului jeluirea când urechea ce-l ascultă e tot una 
cu mâna ce-l apasă?”12.

În aceeași operă literară putem desprinde și opinia lui Odobescu despre cauzele 
decăderii Țărilor Române începând cu secolul al XVI-lea, opinii care, evident, neex-
primate în formă sistematică, nu diferă prea mult de concluziile la care va ajunge mai 
târziu Iorga.13 Este o combinație nefericită între începutul unui proces de decădere a 
clasei conducătoare autohtone și de infi ltrare din exterior a grecilor, totul suprapus pe 
deteriorarea continuă a condiției țărănimii, o țărănime care nu cu mult timp în urmă 
participase alături de boierime la apărarea țării. Decăderea țării și agravarea domina-
ției otomane au dus la deturnarea virtuților militare ale boierimii către sterile și aproa-
pe neîntrerupte lupte interne de pe urma cărora au profi tat tot opresorii otomani sau 

10 Ibidem, p. 179. 
11 Ibidem.
12 Al. Odobescu, „Doamna Chiajna”, loc.cit., p. 243. 
13 Cf. N. Iorga, Lupta pentru limba românească. Acte și lămuriri privitoare la faptele din martie 1906, 

p. 44.
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intermediarii greci. Odobescu descrie ascensiunea rapidă în cadrul ierarhiei ofi ciale și 
mai ales neofi ciale a Imperiului Otoman a rămășițelor fostei aristocrații bizantine, dar 
și a altor elemente de origine etnică greacă și a multor altor creștini. Ca un avertisment 
legat de corupția și decăderea moravurilor (avertisment care se aplica și noului stat 
român din a doua jumătate a secolului al XIX-lea, stat marcat tocmai de o astfel de 
moștenire: „Grecii au avut pururi acel dar d-a fura inima și d-a cârmui pe nesimțite 
voința stăpânului lor … printr-un farmec care ar fi  o netăgăduită predomnire morală 
de n-ar avea mai adesea o fățarnică slugărie drept mijloc și o mârșavă lăcomie drept 
țăl”.14 Nu e nevoie să mai adăugăm aici că nu e vorba de xenofobie antigreacă, ci, pur 
și simplu, de descrierea degradării umane care urmează căderii unui mare imperiu. 
Odobescu știa, evident, că moștenirea bizantină autentică nu trebuie echivalată cu 
aceste reziduuri fanariote post-imperiale, ci cu toate numeroasele realizări ale culturii 
bizantine din cei aproape o mie de ani de existență ai acestui imperiu. Autentica aristo-
crație a Imperiului Bizantin nu trebuie, evident, confundată cu reziduurile umane ale 
Fanarului, marcate de toată perversitatea psihologiei fostului stăpân ajuns sclav care 
dorește prin orice mijloace recâștigarea pozițiilor pierdute, cu accentul pus pe „orice 
mijloace”. Se poate deduce din descrierea pregătirilor pe care Chiajna le făcea pentru 
nunta ambelor sale fi ice tocmai cu doi dintre acești reprezentanți ai „noii clase” fanari-
ote faptul că pentru Odobescu procesul de corupere a moravurilor, oricum, destul de 
simple ale boierimii românești a fost extrem de rapid. 

Până la urmă, este vorba la Odobescu de teama de decadență, o decadență care 
părea, prin natura relațiilor sociale din România celei de a doua jumătăți a secolului al 
XIX-lea, destinul fatal al țării. O afi rmă și un observator al realităților din spațiul româ-
nesc al acestei perioade precum Ștefan Zeletin: „… Clasele orășenești cad în corupție 
și desfrâu, păcatul tuturor claselor care câștigă fără muncă; clasele de la sate devin un 
focar de dezordine și anarhie… Pe la 1907 societatea română înfățișa o îngrijorătoare 
analogie cu aceste forme de decadență socială”.15 Se poate afi rma că pentru Odobescu 
singura barieră în fața acestei decadențe rămânea îmbunătățirea condiției sociale a ță-
rănimii și încetarea dominației „ciocoiești”, neofanariote văzută ca un ferment al de-
cadenței. Până la urmă un aristocrat autentic, diferit de cel înfeudat unei înguste men-
talități de castă, va fi  cu necesitate preocupat de continuitatea edifi ciului național. Or, 
astfel credem că se poate explica suportul ferm al lui Odobescu pentru îmbunătățirea 
situației țărănimii, care ne face să-l considerăm un precursor, oricât de improbabil, 
al poporanismului: dorința de continuitate a edifi ciului național prin intermediul ță-
rănimii, o clasă care părea necoruptă de infl uențele decadente ale fanariotismului și 
neofanariotismului „ciocoiesc”. 

Fără îndoială, Constantin Stere (1865-1936) a fost fi gura inițiatoare a poporanismu-
lui, păstrându-și un ascendent important până în momentele de declin ale mișcării în 
anii Primului Război Mondial. Acest fapt era datorat și biografi ei sale ieșite din co-

14 Al. Odobescu, op.cit., p. 215. 
15 Șt. Zeletin, Burghezia română. Originea și rolul ei istoric, București: Editura Nemira, 1997, p. 234. 
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mun. Născut în Basarabia, fi u al unei familii boierești de origine românească, Stere nu 
a putut să se sustragă infl uenței foarte puternice a narodnicismului. Acest curent, foar-
te popular în rândurile tinerilor aparținând claselor avute din Rusia și mai ales aristo-
crației, răspândea ideea „datoriei” pe care membrii păturilor cultivate ale societății o 
au față de țărănimea săracă și ignorantă. Plini de idealism, ei își concepeau misiunea 
ca una de culturalizare și de „luminare” a maselor țărănești pentru a se putea bucura 
de noua lor condiție de oameni liberi (șerbia fusese desfi ințată la 1861 de către țarul 
Alexandru al II-lea, asasinat la 1881 de un grup terorist cu origini în această mișcare 
narodnicistă). Tocmai tulburările stârnite în societatea rusă de acest asasinat aveau să 
ducă în 1886 la exilarea sa pentru trei ani în Siberia. Desigur, Stere nu a fost implicat în 
acte teroriste, iar vârsta sa era prea fragedă pentru a fi  putut să joace un rol important 
în mișcarea narodnicistă, însă faima de „exilat siberian” îl va însoți pe tot parcursul ac-
tivității sale politice și intelectuale din România. Prin Stere își fac astfel intrarea în anii 
1892-1893 ideile narodniciste în România. 

Condițiile din România erau, desigur, asemănătoare numai până la un punct celor 
din Rusia. Situația țărănimii din punct de vedere social și cultural era asemănătoare, 
dar intelectualitatea românească era foarte departe de militantismul și radicalismul 
celei rusești. Stere ajunge în România în anul 1892 la vârsta de 27 de ani cu convin-
gerile politice deja formate. În ciuda aparentei versatilități politice, el a continuat să 
creadă în aceleași idei de sorginte narodnicistă (însuși termenul de „poporanism” 
folosit pentru prima oară de Stere, într-un articol din publicația ieșeană socialistă 
„Evenimentul” este traducerea directă în limba română a termenului de „narodni-
cism”) până la sfârșitul carierei sale politice. Stere era infl uențat și de neokantianism 
și evoluționism în opiniile sale. Orgolios, personalitate explozivă, dominatoare, Stere 
semăna mult temperamental cu Nicolae Iorga, liderul intelectual al sămănătorismu-
lui. Stere și-a urmărit cu perseverență în anii 1890 ideea sa fundamentală, cea de a 
acționa din interiorul mișcării socialiste pentru a o deplasa treptat către poporanism, 
fără să recunoască deschis faptul că era convins de incompatibilitatea fundamentală 
dintre poporanism și socialism. Această convingere se baza pe caracterul abstract al 
socialismului marxist într-o țară lipsită aproape complet de industrie și de proletari-
at, situație similară celei rusești și specifi că întregii Europe de Răsărit. Singura clasă 
muncitoare era în România țărănimea (90% din populația Regatului Român în preaj-
ma anului 1900), afl ată într-o situație deplorabilă din punct de vedere economic și 
cultural. Pentru Stere, intelectualitatea „poporanistă” trebuia să militeze pentru ridi-
carea culturală a țărănimii în cadrul unui demers susținut de „luminare” și să lupte 
în același timp în plan politic pentru acordarea dreptului de vot universal și pentru 
o reformă agrară cuprinzătoare. Cele două planuri, cultural și politic, erau întrepă-
trunse în opinia lui Stere: dreptul de vot și o nouă reformă agrară nu puteau fi  folosite 
decât de o țărănime educată și conștientă de sine și de drepturile ei. O altă convin-
gere nezdruncinată a lui Stere era cea legată de respectarea specifi cului național. În 
netă contradicție cu ortodoxia marxistă ,el respingea internaționalismul proletar și 
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considera ca pură abstracțiune socialismul doctrinar valabil oriunde și oricând fără a 
ține cont de particularitățile locale după cum o afi rma referindu-se critic la abordarea 
dogmatică a Internaționalei a II-a: „Încercarea de a subordona interesele vitale ale 
unui neam cerințelor unei formule degenerată astăzi într-o formă mistică- în dispre-
țul nevoilor urgente și neînlăturabile ale momentului istoric- este nu numai absurdă, 
dar și adânc imorală…”16.

Convingerile lui Stere erau ferme încă de la început și în ceea ce privește modul 
în care puteau fi  concretizate. El considera că singurul mod în care aceste dezidera-
te puteau fi  îndeplinite era prin intermediul înscrierii intelectualității poporaniste în 
rândurile P.N.L., militantismul socialist fi ind unul greșit direcționat către apărarea in-
tereselor unei clase care…nu prea exista. Traiectoria care se va încheia cu înscrierea 
„generoșilor” (adică a intelectualilor afi liați socialiștilor, dar cu tendințe poporaniste 
în frunte cu Stere) în P.N.L. în 1899 era marcată și de o evidentă maturizare a lui Stere 
și a adepților săi și o adaptare la jocul politic cu toate compromisurile pe care le pre-
supunea acesta: „În locul elanurilor dezinteresate și juvenile, se instalase… luciditatea 
și calculul, care toate, se spunea, conduceau la concluzia că tinerii intelectuali trebu-
ie să părăsească Partidul Socialist și să se constituie în stânga radicală a Partidului 
Liberal”.17 Acest eveniment va avea consecințe nu lipsite de ambiguitate. Se câștiga, 
într-adevăr, o platformă mai mare pentru diseminarea ideilor poporaniste și apoi apli-
carea lor, dar se pierdea din autonomia mișcării care era nevoită să țină cont de pozi-
ția ofi cială a P.N.L.: „Țelul urmărit, tenace, de Stere se realizase. Poporanismul ieșea 
astfel din statutul ambiguu pe care îl avea în cadrele mișcării socialiste. Dar o condiție 
autonomă nu avea să-și câștige. Trecea din aripa dreaptă a Partidului Socialist în cea 
stângă a Partidului Liberal...”18.

Intrarea în P.N.L. a majorității poporaniștilor coincide însă cu un refl ux cert al pre-
zenței poporaniste în plan cultural. De altfel, în anii 1890 această prezență fusese difuză, 
poporaniștii neavând o publicație proprie și exprimându-și pozițiile de regulă în presa 
socialistă. (Stere publicase la „Evenimentul”, „Evenimentul literar” sau „Adevărul”, iar 
Ibrăileanu în paginile „Lumii noi”). Din contră, intrarea în P.N.L. le adusese noi duș-
mănii datorate luptelor interne din acest partid. Ca un exemplu pilduitor, Spiru Haret 
însărcinase în 1901 pe Vlahuță și Coșbuc, și nu pe intelectualii poporaniști deja înscriși 
în P.N.L., cu sarcina conducerii unei reviste care a devenit „Sămănătorul” și s-a depla-
sat, după cum se știe, clar spre dreapta tocmai din astfel de motive. Haret aparținea 
aripii conduse de D.A. Sturdza, iar poporaniștii intraseră în P.N.L. la invitația lui Ion 
I.C. Brătianu, cu care Stere se afl a în acel moment în relații apropiate. De asemenea, 
membrii grupării, concentrați inițial în Iași, se dispersaseră în orașe diferite ale țării și 
era mult mai greu de realizat un demers comun. Din punct de vedere intelectual, primii 

16 Constantin Stere, „Social-democratism sau poporanism?”, Viața Românească, an III, 1908, nr. 
4, p. 74, apud Zigu Ornea, Poporanismul, București: Editura Minerva, 1972, p. 173.

17 Ibidem, p. 66. 
18 Ibidem, p. 67. 
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ani ai veacului al XX-lea au stat sub semnul supremației incontestabile a sămănătoris-
mului, motiv de iritare pentru intelectualii poporaniști care considerau că multe dintre 
temele lansate de ei în anii 1890 fuseseră preluate de sămănătoriști și deturnate către 
dreapta și către conservatorism. Ei doreau să dea o replică sămănătoriștilor pentru a 
recâștiga pozițiile pierdute care considerau că li se cuvin de drept. O primă încercare 
în acest sens a fost apariția „Curentului nou” condus de H. Sanielevici în 1905 ,publi-
cație la care au colaborat pentru scurt timp Ibrăileanu și alți intelectuali poporaniști. 
Atacul antisămănătorist condus de Sanielevici a dat naștere la excese care s-au întors 
în detrimentul acestei inițiative: „Datina, legea strămoșească, trecutul, chiar cel barbar 
și retrograd, erau mult prețuite într-o epocă în care problema națională era o realitate 
impunătoare. A le desconsidera brutal era mai mult decât o gafă...”19.

Firește, survine despărțirea inevitabilă de Sanielevici, iar în martie 1906 apare, în 
sfârșit, „Viața românească”, prima publicație declarat poporanistă, sub direcția lui 
Ibrăileanu și infl uența tutelară în plan politic al lui C. Stere. Se urmărea cu toate pu-
terile o diferențiere de sămănătorism: „În planul esteticii și al literaturii apăreau în 
formele cele mai variate principiile de bază ale revistei: specifi cul național, refl ecția 
socialului, repudierea decadentismului și simpatia pentru țărănime. Distanțându-se și 
delimitându-se decis de sămănătorism, revista ieșeană nu cere scriitorilor o literatură 
tezist țărănească”.20

În plan politic, poporanismul a ocupat o poziție originală, distinctă atât de socia-
lism, dar și de liberalism cu toate că fruntașii săi au fost în perioada 1899-1914 membri 
sau susținători ai P.N.L. Despărțirea de socialiști a dus la accente polemice, dezlănțuite 
mai ales după 1907. Este celebră polemica dintre C. Stere și C. Dobrogeanu-Gherea din 
care fac parte textul lui Stere „Social-democratism sau poporanism” și chiar celebra 
operă a lui Gherea „Neoiobăgia” este scrisă cu aceleași intenții polemice. Poporaniștii 
negau socialiștilor români dreptul la existență din motive lesne de înțeles: foarte sla-
ba pondere a industriei românești și, evident, numărul foarte mic al proletariatului 
românesc. Poporaniștii erau partizanii unei „căi speciale” a evoluției României care 
presupunea, după cum am mai spus, evitarea dezvoltării industriei și rămânerea ei în 
cadrele tradiționale ale economiei agrare. Poporaniștii afi rmau că singura clasă mun-
citoare reală din România este țărănimea, iar singurele eforturi trebuiau dirijate către 
îmbunătățirea situației sale. Efortul de a cristaliza o „mișcare muncitorească” era pen-
tru poporaniști nu doar o absurditate (din moment ce muncitorii erau atât de puțini, 
iar dezvoltarea industriei era extrem de lentă), ci și o risipă de energie pentru că toate 
resursele intelectualității preocupate de problemele sociale trebuiau îndreptate către 
lupta pentru îmbunătățirea situației țărănimii. Totuși, nu trebuie să exagerăm situând 
prea la dreapta poporanismul. Diferențele față de sămănătorism, în ciuda unor asemă-
nări, era importantă: „Tradiția s-a transformat în tradiționalism și închistare, evocarea 

19 Ibidem, p. 81 
20 Ibidem, p. 119. 
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trecutului istoric în paseism, compasiunea pentru soarta țărănimii într-un misticism 
țărănesc, care – paradoxal – eluda tocmai aspectul social al chestiunii...”21

Cele spuse despre sămănătorism de către Z. Ornea sunt în mare măsură reale. Însă 
este totuși nedrept să nu recunoaștem ,așa cum Ornea însuși o face în studiul său des-
pre sămănătorism, că in perioada conducerii lui Iorga, „Sămănătorul” și mișcarea din 
jurul său au militat, cu rare excepții, sincer pentru îmbunătățirea situației țăranilor. 
Revenind în planul politic, în anul 1907 fruntașii poporaniști au fost puși într-o situ-
ație paradoxală. Câțiva fruntași ai mișcării, membri ai P.N.L., au fost numiți prefecți
(C. Stere la Iași) cu intenția de a participa la pacifi carea răscoalelor. Din fericire, ei au 
fost numiți în județe din Moldova unde pacifi carea s-a făcut relativ ușor și, de regu-
lă, nu a fost nevoie să se recurgă la mijloace violente. Totuși, de câteva ori, Stere, de 
exemplu, a fost pus în situația de a amenința cu represiunea, pe de o parte, luând, e 
adevărat, măsuri imediate de ușurare a situației țăranilor în ceea ce privește sistemul 
învoielilor agricole. Oricum, a fost o experiență nu doar paradoxală, ci și neplăcută 
pentru că, involuntar, fruntașii poporaniști girau un guvern care recursese în Oltenia 
la o represiune de o violență neîntâlnită în Europa începutului de secol XX. De ase-
menea, drept urmare și conduita generală a „Vieții Românești” a fost una foarte pru-
dentă. De abia ulterior răscoalei din 1907 au putut fi  afi rmate clar în întreaga lor am-
ploare concepțiile poporaniste, mai ales de către Stere sau Ibrăileanu. După răscoala 
din 1907, măsurile imediate luate de guvern pentru îmbunătățirea situației țăranilor 
au fost desfi ințarea trusturilor arendășești, crearea Casei Rurale și anumite înlesniri 
în ceea ce privește cumpărarea moșiilor de mână moartă sau o parte a celor deținute 
de stat (Stere a avut, evident, un rol important în elaborarea legilor). Măsurile erau 
,fi rește, binevenite, dar erau departe de a rezolva problema agrară. Pentru realizarea 
reformei agrare trebuia dată o luptă extrem de grea. Evident, conservatorii se opuneau 
vehement oricărei modifi cări a raporturilor de proprietate, după cum se opuneau la fel 
de îndârjit lărgirii dreptului de vot. Însă, exista opoziție la reforma agrară și în interi-
orul P.N.L. din partea grupării condusă de liderul de până în 1908 al partidului, D.A. 
Sturdza, care cuprindea și numeroși moșieri. Până în momentul mult așteptat al prelu-
ării conducerii partidului în ianuarie 1909 și chiar și ceva vreme după acest eveniment, 
Ion I.C. Brătianu a trebuit să menajeze aceste interese . Lucrurile au rămas în suspensie 
până în decembrie 1910 când guvernul liberal a fost înlocuit de conservatori, moment 
după care orice discuție despre reforme devenise inutilă. Singurii care au insistat în 
termeni moderați asupra necesității reformelor agrare în toată această perioadă au fost 
poporaniștii în frunte cu Stere.

Participarea României la al doilea război balcanic, din vara anului 1913, și scurta 
campanie, câștigată practic fără luptă, împotriva Bulgariei, i-a pus pe soldații-țărani 
români în situația de a vedea cu propriii ochi situația sensibil mai bună a țărănimii 
bulgărești. În Bulgaria nu exista mare proprietate agrară, iar pământul se afl a integral 

21 Ibidem, p. 395. 
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în mâinile țărănimii. După Pacea de la București, discuția în jurul necesității reformei 
agrare este reluată în septembrie 1913 de către Ion I.C. Brătianu personal. În ianuarie 
1914 liberalii revin la putere având înscrise în program atât reforma agrară, cât și cea 
electorală. Este momentul de glorie al poporaniștilor care vedeau apropiindu-se cea-
sul împlinirii dezideratelor lor. Opoziția conservatorilor față de ambele reforme este 
deosebit de aprigă, deși nu era vorba de votul universal, ci de un colegiu electoral 
unic destinat tuturor știutorilor de carte în ce privește reforma electorală, iar în ceea 
ce privește reforma agrară suprafața ce se preconiza a fi  expropriată era cam în jur de 
un milion de hectare, o reformă de proporții cu adevărat modeste. Discuția privind 
reformele este blocată de izbucnirea în august 1914 a Primului Război Mondial și de si-
tuația complicată a României care, deși parte a Triplei Alianțe din 1883, era dornică să 
elibereze populația de origine românească supusă Austro-Ungariei din Transilvania, 
Banat și Bucovina. În același timp, românii din Basarabia erau supuși Rusiei țariste, 
ceea ce obliga România la o alegere dureroasă. 

Acesta era și motivul pentru care încă din vara lui 1914 izbucnește controversa din 
jurul germanofi liei „Vieții Românești” și mai ales cea a lui Stere personal. Basarabean 
de origine, el considera că România nu trebuie să se alieze în nici un caz cu Rusia și că 
trebuia să intre în război de partea Puterilor Centrale. Această poziție i-a adus acuzația 
de trădare care s-a răsfrânt într-o anumită măsură asupra întregului curent poporanist: 
„Filogermanismul publicației ieșene o apropie-surprinzător – de Convorbiri literare... 
Ibrăileanu – singur – pare să fi  fost partizanul neutralității, neputând privi cu simpatie 
prusacismul, ca un aliat posibil”.22 Dezastrul din 1916 și ocuparea Bucureștiului în care 
Stere alege să rămână pare să le dea dreptate. Evident, ruptura dintre poporaniști și 
liberali se petrecuse încă din 1914 tocmai din aceste motive. Paradoxul este că liberalii 
își vor lega numele de reforma agrară și cea electorală din anii 1918-1921 (după fi nalul 
plin de noroc al Marelui Război care ne aducea realizarea nesperată a României Mari), 
iar poporaniștii, deși militaseră consecvent pentru realizarea lor, nu mai au nici un rol 
în traducerea lor în faptă. Ba mai mult, Stere este stigmatizat drept „trădător” pentru 
atitudinea sa din timpul ocupației germane a Bucureștiului. Totuși, ziarul pe care el l-a 
editat, „Lumina”, nu a fost o ofi cină de propagandă a ocupantului. Orice punți între el 
și fostul său prieten politic Ionel Brătianu erau defi nitiv tăiate.

Idealul poporanist de societate este descris plastic și, în același timp, sentimental 
de către Ibrăileanu în 1906: „Țara aceasta să fi e de mici proprietari, o puternică și feri-
cită democrație rurală, o țară cu un parlament, care să reprezinte direct, pe acești mici 
proprietari; care, în același timp, ar fi  soldați ca burii, și care fi ind mai bogați decât 
azi, și-ar trimite fi i și fi icele la școli, care s-ar întoarce cu oarecare cultură, unii, cei mai 
distinși, și cu cunoștința vreunei limbi străine… Satele noastre cu case cu două, trei 
odăi, oamenii îmbrăcați bine, aproape nemțește, fi ica țăranului cântă romanțe din pi-

22 Ibidem, p. 341. 
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ano, ori citește nuvelele d-lui Sadoveanu,tatăl citește telegrame despre ce se întâmplă 
în lumea largă”.23

Acest text confi rmă desprinderea defi nitivă a poporaniștilor față de socialism. 
Ibrăileanu vorbește de „o țară de mici proprietari” ca de un ideal și se pronunță ast-
fel indirect împotriva anatemei pe care marxismul o adresează proprietății private de 
orice natură. Se pune accentul pe „luminarea” culturală a satelor, pusă din nou în con-
trast cu reveria romantică sămănătoristă și cu tradiționalismul necondiționat al acestei 
mișcări. Nu lipsește, evident, nici vizibila îmbunătățire a condițiilor materiale de viață 
ale acestor mici proprietari. Modernitatea este îmblânzită, din ea se selectează doar 
aspectele care aduc un plus de bunăstare unei vieți, altfel, păstrată în același tempo 
patriarhal. 

Așa cum din punct de vedere politic-sociologic fi gura principală a poporanismului 
a fost C. Stere, din punct de vedere cultural actorul principal a fost Garabet Ibrăileanu. 
Lucrarea sa „Spiritul critic în cultura românească” rămâne, oricum am privi lucrurile, 
una din lucrările de referință în ceea ce privește reacțiile stârnite în spațiul românesc 
de procesul de modernizare și occidentalizare. 

Ibrăileanu își începe demersul cu o afi rmație care poate părea la prima vedere șo-
cantă și care cu siguranță are darul de a leza anumite sensibilități autohtone: „Românii, 
care n-au creat aproape nimic, au împrumutat tot. Toată istoria culturii românești… 
nu e decât istoria introducerii culturii apusene în țările române și a asimilării ei de 
către români…”24 Această afi rmație radicală pare să-l situeze de la bun început pe 
Ibrăileanu în tabăra occidentalizanților și în marcat contrast cu orice viziune conserva-
toare. El accentuează această convingere, afi rmând că „Dacă această imigrare a culturii 
nu ar fi  avut loc, România ar fi  rămas cu totul în afară de sfera civilizației … Civilizația 
este o acumulare și, dacă ea s-ar fi  pierdut și în Apus, astăzi am fi  fost mult mai puțin 
civilizați decât egiptenii în perioada tebană”.25

E limpede că din această declarație categorică a lui Ibrăileanu suntem tentați să 
desprindem câteva idei importante. În primul rând, el nu face nici un fel de distincție 
între „cultură” și „civilizație”, o distincție deja împământenită în cadrul oricărei gân-
diri conservatoare autentice. Se opera cu această distincție chiar înainte de Spengler, 
la cumpăna veacurilor XIX-XX, deși acesta a fost cel care i-a dat forma cea mai cunos-
cută și a gândit-o până la ultimele consecințe logice.26 În spațiul românesc, de exem-
plu, Rădulescu-Motru amintește în treacăt de această deosebire încă din 1904 fără 
să stăruiască prea mult asupra ei. Era, cu siguranță, vorba de infl uența lui Houston 

23 G. Ibrăileanu, „Poporanism”, Curentul Nou ,1905, nr. 2, p. 112, apud Dumitru Micu, Literatura 
română la începutul secolului al XX-lea, 1900-1916. Publicații, grupări curente, București: Editura 
pentru Literatură, 1964, p. 143.

24 G. Ibrăileanu, Spiritul critic în cultura românească, p. 14. 
25 Ibidem, p. 15. 
26 Cf. O. Spengler, The Decline of the West. Form and actuality”, vol. II, translated by Charles 

Francis Atkinson, New York: George Allen & Unwin, 1926, pp. 31-32.
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Stewart Chamberlain care, dincolo de teoria sa rasistă discreditată, a operat și el la 
un nivel lipsit de sofi sticarea demersului spenglerian ulterior cu această distincție.27 
Fidel spiritului modernității și acceptând paradigma mentală ce a apărut odată cu ilu-
minismul, Ibrăileanu vorbește despre „civilizație” și nu despre „civilizații”. El pare, 
așadar, un universalist pentru care istoria umanității este una singură și care conside-
ră că întreaga devenire istorică stă sub semnul unui progres inevitabil. La prima ve-
dere, specifi cul locului pare a avea puțin credit în ochii săi. Părea că mult din secolul 
al XIX-lea cu progresismul și pozitivismul său, cu acea încredere nezdruncinată în 
excepționalitatea civilizației occidentale în cele afi rmate de Ibrăileanu. Lucrurile sunt 
însă ceva mai complicate decât ne apar la această primă lectură. Judecat doar după 
aceste opinii exprimate la începutul operei sale, Ibrăileanu pare a fi  un partizan decis 
al occidentalizării totale care neagă însăși existența unei culturi românești autonome, 
un spirit afi n cu un Eugen Lovinescu, de exemplu. Însă, pe de altă parte, chiar în 
fi nalul operei sale, Ibrăileanu își nuanțează semnifi cativ afi rmațiile citate mai devre-
me: „Odată ce cultura era aceea de a ști ce anume să se introducă din această cultură 
și cum să se introducă această cultură; de a face toate chipurile să se introducă ceea 
ce era necesar și să se țină piept la acele elemente ale culturii străine care nu ne erau 
necesare...”28

În primul rând, Ibrăileanu vorbește clar de „însușiri specifi c naționale”. Asta impli-
că în mod clar existența unui specifi c național, lucru de maximă importanță în ceea ce 
privește întreaga noastră discuție. De asemenea, criticul vorbește cât se poate de clar 
despre necesitatea unui proces de selecție a ceea ce trebuie preluat din cultura străină, 
ceea ce implică din nou recunoașterea identității distincte a unei culturi române cu 
însușiri specifi ce, distinctă de cea occidentală de la care era nevoită să împrumute anu-
mite trăsături. Ne amintim în egală măsură că în pasajul discutat mai sus Ibrăileanu 
afi rmă că „românii nu au creat nimic” pînă acum, iar aici vorbește despre „însușiri 
specifi c naționale”. Această absență (evident Ibrăileanu vorbește aici despre cultura 
urbană, nu despre cea populară a cărei existență ar fi  absurd s-o negăm) datorată con-
textului istoric vitreg nu exclude (și nu credem că e vorba de o interpretare abuzivă 
aici) realizări viitoare ale acestei culturi în temeiul acestor însușiri neexploatate. Iar din 
această perspectivă, lucrurile capătă o altă coloratură: asimilarea unor elemente stră-
ine este necesară tocmai pentru defi nirea și clarifi carea propriului specifi c prin con-
trast. De asemenea, lucrurile se pot împrumuta și asimila dacă ele corespund acestui 
specifi c. Dacă nu, ele vor fi  eliminate. Ceva asemănător va afi rma Mircea Eliade în 
anii 1930.29 Cele afi rmate de Ibrăileanu aici sunt lucruri mult mai importante decît s-ar 

27 Cf. C. Rădulescu-Motru, „Cultura română și politicianismul”, Scrieri politice, București: 
Editura Nemira, 1998, pp. 109-110.

28 G. Ibrăileanu, op.cit., p. 217. 
29 Cf. M. Eliade, „Românismul și complexele de inferioritate”, Profetism românesc, București: 

Editura Rosa Vânturilor, 1990, pp. 84-86.
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părea, pentru că ele aruncă o potențială punte între taberele aparent ireconciliabile 
ale tradiționaliștilor și moderniștilor. Pe de altă parte, insistența de la începutul cărții 
în legătură cu necesitatea preluării infl uențelor culturii occidentale are și o evidentă 
încărcătură polemică îndreptată împotriva mișcării sămănătoriste care negase cu desă-
vârșire orice rațiune a oricărei forme de occidentalizare. Să nu uităm că, în mare măsu-
ră, „Viața românească” se naște în 1906 ca un fenomen de reacție împotriva sămănăto-
rismului pe care-l considera o mișcare retrogradă și uzurpatoare. Însă aceste exagerări 
polemice au darul de a obtura înțelegerea adecvată a concepției lui Ibrăileanu și doar 
precizări precum acestea de la fi nalul cărții sale au darul de a ne oferi o imagine mai 
clară asupra acesteia.

Mai mult, într-o tonalitate echilibrată, Ibrăileanu își asumă o poziție „centristă”, 
respingând atât excesele occidentaliștilor, dar și poziția de refuz total al oricăror îm-
prumuturi: „Imitatorii fără rezerve ai culturii apusene, ca și cei care au fost numai 
critici refractari ai oricărei activități novatoare, au trebuit în mod fatal să greșească…
Cei dintâi au căutat să introducă și ceea ce nu trebuia, cei de-ai doilea au căutat să 
oprească a se introduce și ceea ce trebuia”.30

Poziția lui Ibrăileanu, ca orice încercare de sinteză, nu e scutită de ambiguități 
fundamentale. Ele sunt exemplifi cate în mod strălucit de simpatia de care se bucu-
ră în ochii rivalului sămănătorist care își va exprima nu o dată afi nitatea față de ace-
eași personalitate, ceea ce pare a ne demonstra aceeași valență „centristă” și pentru 
Kogălniceanu, aidoma celei pe care o descoperim la Ibrăileanu însuși: „… El vrea să 
schimbe organizarea trecutului, dar în același timp studiază istoria trecutului și starea 
actuală de atunci a țărilor române, ca să știe ce li se potrivește și ce nu din ceea ce poate 
fi  importat.”31

Totul pare a se lămuri din această perspectivă. Așa cum demersurile lăudate la 
Kogălniceanu o dovedesc, împrumuturile occidentale nu veneau pe un tern virgin din 
punct de vedere cultural. Cu toate precaritățile sale, exista un fond, exista un trecut și 
mai ales existau acele „însușiri specifi ce”, e drept că cele mai multe dintre ele într-un 
stadiu potențial. Această idee a unei culturi române existente mai mult în stadiu po-
tențial decât efectiv realizată, cultură care trebuie protejată se va regăsi în interbelic 
exprimată de gânditori altfel foarte deosebiți de poporanistul Ibrăileanu și situați mult 
mai la dreapta, e vorba de Nichifor Crainic și Nae Ionescu. 

Este important de subliniat, în aceeași măsură, și repulsia lui Ibrăileanu față de 
literatura românească decadentistă, pe care o considera un fenomen clar de imitație 
dăunătoare. S-o mai spunem încă o dată, din nou era vorba de o asemănare cu Nicolae 
Iorga minus exagerările naționaliste ale acestuia. Cauzele acestei repulsii erau de o na-
tură duală. Pe de o parte, în acord cu sămănătoriștii, Ibrăileanu considera că este imo-
ral ca literatura să cultive o contemplare morbidă a unui eu desprins de orice înrădă-
cinări sociale, mai ales într-un moment în care majoritatea populației țării se zbătea în 

30 Ibidem, p. 216. 
31 Ibidem, p. 217. 
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mizerie și ignoranță. Pe de alta, este cât se poate de clar că un Baudelaire, de exemplu, 
sau mai târziu un Proust erau produși de un mediu cultural extrem de rafi nat, rezultat 
al unor acumulări culturale multiseculare, iar decadentismul românesc era, evident, 
un fenomen contrafăcut pentru că lipseau condițiile culturale necesare într-o cultură în 
care toate erau la început. Criticul moldovean este tributar, de asemenea, unei viziuni 
sociologice cu certe fi liații marxiste. Privit dintr-un alt unghi, demersul din „Spiritul 
critic…” este o încercare de explicație sociologică a curentelor de idei din spațiul româ-
nesc în perioada modernizării. Totul trebuie întemeiat sociologic, fi ecare gânditor se 
face, de multe ori fără s-o știe, exponentul unei clase sociale precise. Deși, într-adevăr, 
dimensiunea sociologică nu poate fi  ignorată, este sigur că din multe puncte de vedere 
Ibrăileanu „forțează” interpretarea pentru a încăpea în tiparele concepției la care ade-
ră. Dincolo de aceste particularități ale concepției sale, nu putem nega sensibilitatea 
profundă a lui Ibrăileanu față de marile probleme ale epocii. Așa cum am văzut la 
Iorga de pe versantul naționalist-conservator, Ibrăileanu își exprimă cu o vizibilă sin-
ceritate dezamăgirea față de rezultatele procesului de modernizare, așa cum începeau 
ele să se întrevadă după 1880, momentul de vârf al criticii eminesciene: 

„Pe la 1880 procesul de sărăcire a țărănimii, datorită acelor împrejurări, 
care au izvorât din comercializarea agriculturii, ca și procesul de ruinare a 
răzeșilor, ca și procesul distrugerii meseriașilor, datorită importului de fabri-
cate străine, este destul de înaintat ca unii oameni, îndurerați de acest lucru, 
să dea alarma”.32

După cum știm, în mare parte acestea sunt și evoluțiile, deplânse de către Eminescu, 
care și-a manifestat indignarea și chiar durerea față de înrăutățirea situației acestor 
categorii sociale. Ibrăileanu forțează însă interpretarea, „creând” un Eminescu situat 
mult mai la stânga decât cel adevărat. Afi rmația următoare este cu siguranță exage-
rată: „Aceste interese – ale țărănimii, ale răzeșilor, ale meseriașilor (foarte puțin ale 
născândului proletariat intelectual, și deloc invidia) – vorbesc în critica socială a lui 
Eminescu … a fost mai cu seamă critica unei organizări sociale din punctul de vedere 
al intereselor claselor de jos, al claselor vechi, „pozitive” (și aici nu mai e junimist)”.33

Ibrăileanu recurge aici la o separare specifi că modului socialist de a gândi și care 
extrage din contextul gândirii eminesciene un aspect pentru a-i conferi o falsă auto-
nomie. În realitate, critica ruinării acestor clase „pozitive” este inclusă la Eminescu în-
tr-o concepție conservatoare de tip holist care nu este nici junimism, fi e el în formă 
extremă, ci altceva, după cum am văzut, un radical-conservatorism de o cu totul altă 
natură. Specifi cul gândirii conservatoare este holismul. Un gânditor autentic conserva-
tor gândește întotdeauna în funcție de Întregul social și nu de parte, fi e că e vorba de 
individ (cum este cazul liberalismului), fi e de al unei clase sociale (cum este cazul socia-
lismului de toate nuanțele). Oricât de utopic ar părea unui gânditor socialist sau liberal, 

32 Ibidem, p. 145. 
33 Ibidem, pp. 146-147. 
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Eminescu deplângea înrăutățirea situației țărănimii și decăderea breslașilor și meseri-
așilor nu doar strict din perspectiva acestor clase, ci din cea a valorii lor pentru Întreg. 
O societate în care aceste clase se zbat în mizerie sau dispar este o societate bolnavă în 
primul rând pentru un gânditor conservator, dar, în același timp, este abuzivă reduce-
rea gândirii politice a lui Eminescu doar la apărarea intereselor acestora. Este adevărat, 
că junimismul, de exemplu, a fost în mod marcat o ideologie în care au vorbit în cea 
mai mare parte interesele marii boierimi care se adaptase noilor procese și ale înaltei 
burghezii de funcții. Este adevărat că junimismul nu a privit dintr-o perspectivă holistă 
lucrurile și nu s-a interesat decât superfi cial de soarta claselor de jos. Dar, exact acesta 
este motivul pentru care junimismul a fost mai degrabă un liberal-conservatorism în 
înțelesul specifi c secolului al XIX-lea decât un conservatorism autentic. Cu siguranță, 
tocmai din această perspectivă, dacă activitatea creatoare a lui Eminescu nu s-ar fi  între-
rupt atât de tragic, despărțirea de junimiști și de Partidul Conservator, în general, ar fi  
avut loc fără îndoială tocmai din aceste motive, așa cum s-a întâmplat cu Iorga. 

Unde Ibrăileanu are însă dreptate în ceea ce-l privește pe Eminescu este în legă-
tură cu paseismul acestuia și cu faptul că, din păcate, proiectul său pozitiv semăna 
mai mult cu o utopie conservatoare ce consta în reîntoarcerea într-un trecut mitizat: 
„Idealul (și uneori și programul) politic și social al lui Eminescu este întoarcerea la 
trecut (…) Eminescu, spirit simplist în chestiile sociale, se oprește mai degrabă asupra 
unei forme, reală odată, deci concretă, decât să conceapă niște forme viitoare, alcătuite 
din dezvoltarea și combinarea elementelor prezente”.34 

Interesantă din perspectiva confl ictului dintre poporanism și socialism este apropie-
rea pe care Ibrăileanu o face între critica socială eminesciană și cea socialistă: „Socialiștii 
se ridică împotriva acelorași „roși” ai lui Eminescu, cărora ei le zic „burghezi”. Și, ca și 
Eminescu, ei deplâng mizeria țărănimii și nimicirea meseriașilor, și în numele acestor 
clase se ridică împotriva formelor noi”.35 Cu alte cuvinte, socialismul românesc a trebuit 
să constate că, în lipsa unui proletariat industrial precum cel occidental, clasele supuse 
injustițiilor sociale erau aceste categorii oarecum „arhaice” din perspectiva unui marxist 
autentic. Critica schimbărilor nefaste aduse de modernizare ajunge să recunoască și un 
fapt care ar constitui o adevărată erezie pentru un socialist ortodox: „Și zugrăvind ace-
eași mizerie a țărănimii, pricinuită de formele noi, socialiștii, ca și Eminescu, constată că 
sub vechii boieri, înainte de formele noi, țăranii stăteau mai bine”.36

Poporanismul, în esența lui, a reprezentat un fenomen interesant, tocmai prin în-
cercarea unei sinteze imposibile: „Poporanismul nu a promovat izolaționismul și nici 
tradiționalismul lipsit de orizont. Nici în ordinea sociologică și nici în cea estetică. Dar 
a crezut, romantic, în posibilitatea făuririi unei civilizații strict agrariene și a văzut în 
lumea rurală unicul rezervor al specifi cității naționale”.37 

34 Ibidem, p. 159. 
35 Ibidem, p. 163. 
36 Ibidem, p. 164. 
37 Zigu Ornea, Poporanismul, p. 395. 
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Dincolo de declarațiile programatice ale fruntașilor săi, poporanismul rămâne în-
cercarea de realizare a unei sinteze dintre democratism și conservatorism. Limbajul 
general este unul progresist, modern, analiza sociologică se apropie de multe ori de 
cea marxistă. Totuși, ideea „specifi cului național”, idee eretică pentru orice socialism, 
își făcea simțită prezența. Așijderea, mai ales în perioada de glorie a industrializării 
Europei, încercarea de a păstra România în coordonatele unei civilizații de tip agrar. 
Aceste două elemente trimit la un conservatorism sui generis, chiar dacă unul „de-
mocratic”. Este adevărat că această societate agrară întrevăzută de poporaniști pre-
supunea decapitarea marii proprietăți funciare și înlocuirea ei aproape în întregime 
cu mic proprietate țărănească. Unul dintre argumentele folosite era acela că specifi -
cul României, ca și al întregii regiuni, este tocmai caracterul agrar al economiei. G. 
Călinescu insistă și el asupra acestui caracter naționalist al poporanismului, un nați-
onalism-democrat, e adevărat: „Intelectualii români sunt străini sufl etește unui popor 
întreg de oameni vii în mijlocul cărora trăiesc. Legăturile lui C. Stere cu O. Goga en-
tuziasmul lui pentru „cântarea pătimirii noastre” nu mai lasă nici o umbră de îndoia-
lă asupra gândirii poporaniștilor care sunt niște democrați naționaliști, cultivatori ai 
literaturii vii scrise de români despre problemele românimii. Tot ce e asupra națiunii e 
înlăturat. În „lupta” contra „străinului” se aduce doar corectivul omeniei”.38

Stere însuși, în ciuda familiarității sale cu marxismul și socialismul, are uneori cu-
vinte nostalgice față de vremurile patriarhale, de dinainte de apariția perturbatoare 
a capitalismului, culmea, chiar într-un discurs parlamentar: „Știu că am să trec poate 
drept reacționar. Vă mărturisesc că simt o adâncă simpatie pentru acele vremuri, când, 
pe timp de iarnă, țărăncile noastre își puneau în mișcare războaiele; când aveam la țară 
căruțași, fi erari, rotari cari îndestulau nevoile gospodăriei…”.39

Într-adevăr, nostalgia unei ere patriarhale mai simple și mai pline de poezie răzba-
te din spusele lui Stere care era departe totuși de a fi  un „reacționar” în înțelesul împă-
mântenit al cuvântului. Comparată cu acest tablou idilic, viața muncitorului industrial 
și viața urbană modernă în general înspăimântau. Considerând o „cale rătăcită” imita-
ția modelelor economice occidentale și pledând pentru menținerea caracterului agrar 
al economiei românești, „progresismul” de la care Stere s-a revendicat întreaga lui via-
ță primea un corectiv serios. Dintr-o perspectivă radical-modernistă, Eugen Lovinescu 
are dreptate să constate contradicția fundamentală a poporanismului: „Am arătat ca-
racterul hibrid al poporanismului: pe o concepție economică și sufl etească reacționară, 
el a altoit o ideologie revoluționară”.40 Lovinescu își dezvoltă imediat această afi rmație 
analizând ceea ce, dintr-o perspectivă raționalistă și cumva exterioară realităților pe 
care le descrie, i se pare atitudinea „ilogică” a poporanismului în ceea ce privește ce-
lebra controversă a raporturilor dintre „formă” și „fond”: „… numai poporanismul a 

38 G. Călinescu, Istoria literaturii române de la origini și până în prezent, p. 661.
39 C. Stere, Discurs rostit în Camera deputaților la 29 noiembrie 1901, apud Z. Ornea, op.cit., p. 178.
40 Eugen Lovinescu, Istoria civilizației române moderne. Forțele reacționare, București: Editura 

Minerva, 1992, p. 137. 



132

luat atitudinea combinată și paradoxală de a dezvolta, pe de o parte, cât mai mult for-
mele în sensul civilizației burgheze și, deci, al liberalilor pașoptiști; iar pe de alta, de a 
ține cât mai îndelung pe loc fondul, fi xându-l în cadrul micii proprietăți rurale, aspect 
ultim al vechiului conservatism...”.41

Faptic, după cum o spuneam, Lovinescu are, indiscutabil, dreptate. Într-adevăr, 
poporanismul este o formulă hibridă ideologic, un amestec ideologic de democratism 
și conservatorism foarte greu de întâlnit în altă parte decât în Europa de Est a începu-
tului de secol XX. Pe de altă parte, tonul plin de sufi ciență folosit de Lovinescu, care 
avea convingerea că deține cheia absolută a evoluției istorice a României, a îndreptățit 
în parte, în paranteză fi e spus, atacurile furibunde pe care le-a stârnit opera sa. Este 
foarte important de subliniat că această natură într-adevăr „hibridă” a poporanismu-
lui este departe de a fi  una ilogică, așa cum îi apare lui Lovinescu. Faptul că o ideologie 
care a pornit dintr-un mediu evident de stânga, un mediu fără îndoială „democra-
tic” în sensul larg al cuvântului a ajuns să încorporeze elemente conservatoare în sens 
larg dovedește marea rezistență pe care o întâlnea modernizarea în spațiul românesc. 
Coborâte din empireul abstracțiunilor ideologice, până și doctrinele democratice de 
stânga se pleacă în fața realităților care la începutul secolului XX păreau dacă nu pere-
ne, oricum durabile. De asemenea, putem invoca și o observație de natură sociologică. 
Odată cu sămănătorismul și poporanismul, încep să se exprime în limbajul culturii în-
alte (sau măcar tinzând către acest fapt) și reprezentanți cu origini în păturile modeste 
ale societății, unii chiar din țărănime. Nu lipsesc nici cei aparținând claselor superi-
oare, cum a fost Stere, dar raportul se echilibrează. Ibrăileanu, de exemplu, provenea 
dintr-o familie nevoiașă din mediul urban. Din această perspectivă, este interesant de 
constatat că acești intelectuali proveniți din medii sociale modeste corectează tocmai 
către acest tip de conservatorism ruralizant concepțiile democratice tributare mediului 
occidental din care au luat naștere. Cu alte cuvinte, climatul ideologic conservator, 
antimodernist este atât de răspândit încât contaminează într-o anumită măsură și zona 
ideologică a stângii democratice din care a provenit fără îndoială și poporanismul. 

Ibrăileanu va lămuri oarecum această discuție legată de orientarea ideologică a po-
poranismului în perioada imediat următoare Primului Război Mondial. După reforma 
agrară și cea electorală, poporanismul devenise istorie. Îndeplinirea acestor deziderate 
promitea să îmbunătățească în mod sensibil soarta țărănimii. Chiar dacă au continuat 
să subziste multe probleme în lumea satelor, situația țărănimii s-a îmbunătățit în mod 
evident după reforma agrară în comparație cu perioada antebelică. Ibrăileanu justifi -
că prin urgența îmbunătățirii situației țărănimii existența acestui sentiment de datorie 
față de țărănime: „… Înainte de război, nu putea exista om simțitor și cu sufl etul înalt 
care să nu simtă nu numai milă pentru țăranul nefericit și nedreptățit, ci și vina față de 
dânsul și datoria de a-l consola și de a lucra la dezrobirea lui...”.42

41 Ibidem, p. 138. 
42 G. Ibrăileanu, „Înainte și după război”, Viața Românească, an XII, 1920, nr. 1, pp. 131-132, 

apud Z. Ornea, op.cit., p. 415.
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Cu alte cuvinte, era vorba de o urgență socială cu care scriitorii occidentali nu se 
confruntau. În planul literaturii nu doar că nu era deloc ilegitim să tratezi teme care 
priveau 90% din populația țării, dar situația ei foarte grea suspenda criteriile culturale 
obișnuite. Odată urgența trecută, adică după reformele din perioada imediat următoa-
re, Ibrăileanu nu refuză din principiu orice noutate literară. Din contră: „După război, 
Ibrăileanu știe să-i aprecieze (și-i publică) pe Ion Barbu, pe Blaga, pe Al. Philipide, 
pe Arghezi și mulți alții. Își va menține însă rezervele, integral, față de poezia lui 
Macedonski,explicându-le, fi rește, tot prin teoria selecției.”43

Lovinescu tratează lipsit de orice menajamente și concepția estetică a poporanis-
mului pe care o considera (evident!) „reacționară”: „... A lega literatura unei țări, în 
plină revoluție burgheză, de clasa cea mai înapoiată sub raportul civilizației înseamnă 
a lucra împotriva sensului dezvoltării noastre istorice; defi niția oricărei reacțiuni.”44

Aici Lovinescu este în mare măsură nedrept. Idealul artistic poporanist este ase-
mănător cu cel sămănătorist doar la suprafață, iar pe de altă parte pe plan estetic 
Ibrăileanu a fost departe de a fi  fost un obscurantist ultraretrograd. Arta sămănătoristă 
descria un țăran și un Sat idilizat, o imagine edulcorată și era tributară, după cum 
am văzut, directivelor autoritare ale lui Iorga. Poporanismul a încurajat descrierea în 
culori realiste a vieții de la țară, aprecierea dată prozei lui Sadoveanu fi ind reprezen-
tativă din acest punct de vedere. Pe de altă parte, poporanismul nu a criticat cu ve-
hemență decât excesele decadentiste care nu puteau fi  decât rezultatul unei evidente 
contrafaceri. Ibrăileanu o spune de altfel foarte clar într-un articol din „Viața româ-
nească” din 1925 vorbind despre imitarea lui Baudelaire în poezia românească: „Ni 
se potrivește nouă această poezie născută în aceste împrejurări unice? Condițiile care 
au creat-o – civilizația veche, cultura milenară, o lungă tradiție literară în toate genuri-
le poetice posibile, extrema artifi cialitate, corupția fi nă, peisajul arhi-urban, populația 
colosală pur-urbană, urbanismul fără analogie chiar și în Roma veche – există cumva 
și la București? Este Bucureștiul Orașul când el nu-i măcar încă nici „Oraș” în puterea 
cuvântului? S-a creat acolo de-a lungul vremii acea viață urbană milenară? Sunt bu-
cureșteni suprasaturați de civilizație și cultură? Dar noi suntem încă la începuturile 
vieții urbane, ale culturii, ale civilizației, ale literaturii! Noi n-am creat încă nici măcar 
toate genurile literare! Suntem departe de a fi  epuizat măcar poezia țării, a provinciei, 
a românismului…”.45

Imitând trăiri care nu puteau aparține decât unor creatori îmbibați de o atmosferă 
extrem de rafi nată, suprasaturați de acumularea multiseculară de cultură și civilizație, 
era clar că „decadentiștii” români, aparținând unei culturi atât de tinere precum cea 
română, se expuneau schimbând ceea ce era de schimbat unui ridicol similar celui de-
gajat de personajele caragialești. Oricât de doritori erau creatorii români să se „racor-
deze” Occidentului, existau și granițe de netrecut. Până la sfârșitul secolului al XIX-lea 

43 Z. Ornea, op.cit., p. 418. 
44 E. Lovinescu, op.cit., p. 139. 
45 G. Ibrăileanu, „Infl uențe străine și realități naționale”, Viața românească, 1925, nr. 3. 
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și chiar după începutul celui de al XX-lea Bucureștiul a rămas acel „mare sat”,46 de care 
vorbea G. Călinescu. Nu putea fi  vorba în această atmosferă de imitarea credibilă a 
acelui produs literar decadentist unic, care era baudelairianismul. Cât era de mare dis-
tanța între un reprezentant autentic al unei culturi române incipiente și un mediu au-
tentic decadent, purtând semnele unei agonii imperiale putem vedea mai târziu discu-
tând întâlnirea dintre Lucian Blaga și Viena ultimilor ani ai Imperiului Austro-Ungar. 

46 G. Călinescu, Enigma Otiliei, București: Editura Minerva, 1984, p. 5. 
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Poporanismul:
de la un precursor improbabil (Al. Odobescu)
la imposibila sinteză (G. Ibrăileanu, C. Stere)

Rezumat: Alexandru Odobescu poate fi  considerat un precursor al poporanismului. Primul teren de 
manifestare al criticii sale va fi  cel lingvistic. El va ataca cu hotărâre excesele latiniste. Pentru Odobescu, 
pericolul cel mai mare rezida tocmai în posibilitatea dezvoltării, ca urmare a exceselor latiniste, a două 
limbi diferite: una în gazetele din Ardeal și alta în spațiul extracarpatic. În plan social și național s-a remar-
cat suportul ferm al lui Odobescu pentru îmbunătățirea situației țărănimii, care ne face să-l considerăm 
un precursor, oricât de improbabil, al poporanismului: dorința de continuitate a edifi ciului național prin 
intermediul țărănimii, o clasă care părea necoruptă de infl uențele decadente ale fanariotismului și neofa-
nariotismului. În plan literar, Odobescu este convins că literatura românească nu poate fi  una autentică 
decât prin apelul la literatura populară ca izvor de inspirație, o idee pe care Ibrăileanu o consideră afi nă 
spiritului aceleiași școli critice moldovenești reprezentate de un Alecu Russo sau Vasile Alecsandri.

Fără îndoială, Constantin Stere a fost fi gura inițiatoare a poporanismului, păstrându-și un ascen-
dent important până în momentele de declin ale mișcării, în anii Primului Război Mondial. Pentru Stere, 
intelectualitatea „poporanistă” trebuia să militeze pentru ridicarea culturală a țărănimii, în cadrul unui 
demers susținut de „luminare” și să lupte în același timp în plan politic pentru acordarea dreptului de vot 
universal și pentru o reformă agrară cuprinzătoare. Cele două planuri, cultural și politic, erau întrepătrun-
se în opinia lui Stere: dreptul de vot și o nouă reformă agrară nu puteau fi  folosite decât de o țărănime 
educată și conștientă de sine și de drepturile ei. O altă convingere nezdruncinată a lui Stere era cea 
legată de respectarea specifi cului național. Și Garabet Ibrăileanu a susținut că există însușiri naționale 
specifi ce. Dincolo de declarațiile programatice ale fruntașilor săi, poporanismul rămâne încercarea de 
realizare a unei sinteze imposibile, cea dintre democratism și conservatorism. Limbajul general este 
unul progresist, modern, analiza sociologică se apropie de multe ori de cea marxistă.

Cuvinte cheie: spiritul critic, cultura română, poporanism, specifi c național, modernism.

Le Poporanisme:
d’un précurseur improbable (Al. Odobescu)

à la synthèse impossible (G. Ibraileanu, C. Stere)

Résumé : Alexandru Odobescu peut être considéré comme un précurseur du poporanisme. La pre-
mière scène de sa critique sera la linguistique. Il attaquera fermement aux excès latins. Pour Odobescu, 
le plus grand danger réside précisément dans la possibilité de développer, à cause des excès latins, 
deux langues différentes: une dans l’espace transylvanien et une dans l’espace extra-carpatique. Aux 
niveaux social et national, le ferme soutien d’Odobescu à l’amélioration de la situation de la paysannerie 
a été noté, ce qui fait de nous le considérons un précurseur, aussi improbable soit-il, du poporanisme: le 
désir de continuité de l’édifi ce national à travers la paysannerie, une classe qui semblait ne pas être cor-
rompue par les infl uences décadentes du fanariotisme et du néo-fanariotisme. Littéralement, Odobescu 
est convaincu que la littérature roumaine ne peut être authentique qu’en invoquant la littérature populaire 
comme source d’inspiration, une idée que Ibrăileanu considère comme comme l’affi n de l’esprit de la 
même école critique moldave représentée par Alecu Russo ou Vasile Alecsandri.

Constantin Stere était sans aucun doute la fi gure initiatrice du populisme, garder un important ascen-
dant jusqu’aux moments de déclin du mouvement au cours des années de la Première Guerre mondiale. 
Pour Stere, les intellectuels „populiste” devait se battre pour l’essor culturel de la paysannerie, dans 
un processus soutenu par „l’illumination” et en même temps lutter au niveau politique pour accorder le 
suffrage universel et pour une réforme agraire complète. Les deux projets, culturel et politique, étaient 
étroitement liés dans l’opinion de Stere: le droit de vote et une nouvelle réforme agraire ne pourraient 
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être utilisés que par des peuples éduqués et conscients de leurs droits. Une autre conviction incontes-
table de Stere était le respect de la spécifi cité nationale. Garabet Ibraileanu a également affi rmé qu’il 
existait des caractéristiques nationales spécifi ques. Au-delà des déclarations programmatiques de ses 
dirigeants, le populisme reste la tentative de parvenir à une synthèse impossible, celui entre démocratie 
et conservatisme. Le langage général est progressiste, moderne, l’analyse sociologique est souvent 
proche de l’analyse marxiste.

Mots-clés : esprit critique, culture roumaine, populisme, spécifi cité nationale, modernisme.
 


