DIN ISTORIA TEORIEI "FORMA FARĂ FOND"
DE
ADRIANMARINO
In toate studiileconsacrate[untmismului,
paternitateacunoscuteiteorii It,.formelorfără fond" a fost atribuită,fără excepţie,lui Titu Maiorescu.Este in ·afară
de oriceîndoialăcă Maiorescu,într-adevăr,a formulat-ocu deosebită claritate,
.Iansînd"-oîn vestitulsău articol,din 1868,In contradirecţieide astăzi In cultura
rorndnd,apoi în conferintadin 1870,Formăşi Iond,al cărei text nu ni s-a păstrat,
comunicatnumaiprin rezumatullui lvlironPompiliu,din "Convorbiriliterare"(mai,
1871,p. 60).De fapt, la aceastădată, chiar dacă numaifugitivşi într-o formăembrionară,teoria era pe deplinconstituităîn spiritulşi chiar in litera sa. Maiorescu
n-'afăcut în fondaltcevadecit s-o reia, să-i dea sistematlzare,
prestigiu,1 strălucire
polemică.Meritelesale 11Usînt stirbitaprin proiectareaconcepţiilorsale pe un Iundal ideologicmai larg, in perspectivăistorică.
Ce reprezintăin esenţă aceastăteorie a .formelorfără fond"în' vecheanoastră ideoloqte
I Nimicaltceva decît chintesenţacriticii adaptărll ';formelorM
civilizatiei moderne,occidentale,burgheze,peste un "fondNpropriu,naţional,de structură încă tardiv-feudală.
Teol'iaeste expresiaunei anumiterezistenţe,ideologiceşi
practice,fată ele imitaţiamecanică,nefiltretă,a institutiilor,moravurilor,culturii
şi ideilor apusene,tipică forţelorinterne boiereşti,conservatoare,dar şi cercurilor
burghezemoderate,îndeosebiintelectuale.Aceastăreactiune,cunoscutăşi studiată
în linii mari,este mult anterioară•Junîmei
., care n-a ieşit din goluri.Ea precede,
fie şi într-oformă incipientă,cu cel putin două decenii, chiar şi momentul1848,
mişcareaconstituităodată cu primelevaluri de .occidentalizare",
determinatăde
cele dintîi importurimasivede . forrno"apuseneîn tara noastră.
Intr-o măsură,aceste idei au fost atinse, tn limbajulsău, încă din 1909,de
G. Ibrăileanu,in Spiritulcritic în cuJtmaromânească.Criticaffimitaţiei"
este urmari.tiiaici ]1.'1
cîţiva autori moldoveni,pre-inaiorcscient
(Asachi,Negruzzi,Al. Russo,
Alecsandri).Azi dispunemde o documentaremai largă. In plus, .origina" spiritului criticîn culturanoastră nu mai poatefi atribuităunor reactiuni .şi particularttătl psihologicestrict provinciale,ci în esenţă influenţeiideologieiIluministe,
răsfrtntăin proporţiivariabileîn toate provinciileromâneşti.De bună seamă că
studiulîntregiiproblemear trebuireluat în adîncime.Se va vedea atuncică argumenteleinvocatede autorii citaţi de G. Ibrăileanu(nivel necorespunzător,
neevoluat el societăţiinoastre, respect 'Pentru bunele treditiî naţionale; necesitatea
împrumuturilorselective "criticeu; adaptare progresivă la civilizatie etc.)se
An.lingv.isi. IiI.,T, 19,p. 185-.188,Iaşi, 1968,
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regăsescşi la: C. Conachl,la paşoptiştilC. Negri, Mihail şi Alecu Kogălniceanu,
Ion Ionescude la Brad, D. Rallet, Ştefan Scarlat Dăscălescu,
B. P. Hasdeu,s.a,
Şi mai semnificativeste faptul că exact aceeaşi critică a Imitaticlformelor
apusene,şi deci fi Hformelorfără Iond", este făcută în aceeaşi perioadăşi de o
serie de scriitori, publicişti şi oamenide cultură munteni',
ca: Paris Mumuleanu,
HeliadeRădulescu,
Gr.Pleşoianu,
C.Bălăcescu,
C.Caragiale,
CezarBolllac.Ion Ghicas.a.
Texteleexprimindopoziţieidenticăla invaziaculturiişi civilizaţieiapusenepot fi
culese şi din alţi "autori·, mai obscuri,încă din 1820-1826,printr-o participare
la un curent ideologiclarg, care ar merita un studiu monografi.tspecial.In acest
cadru ne mulţumimsă dăm doar cîteva sugestiişi indicaţii,de aprofundatulterior,
cu toată documentarea
şi rigoareanecesară.
Dacă mai trebuie o dovadă suplimentarăse poate demonstraoricînd,şi cu
citate la fel de abundente,că şi ardelenii: Z. Caroalechi,FiI.Aaron, I. CodruDrăquşanu,G. Berit,S. Bărnutiu,D.P. Martianş.a, aveau,în linii generale,aceeaşi
orientarecritică, negativăfaţi1de invazia .formelorM
străine.O mentiunespecială
se cuvine,cum vom vedea imediat,indeosebilui Ion Maiorescu,foarte pre-.maiorescian",mai'ales în aceastăprivinţă.
Este apor această teoriea "formelorfără fond" o creaţie pur românească,a
lui Maiorescu,sau a oricăruialt .spirit critic" anterior1 Incă din 1943,în articolul său Titu Maiorescuşi glndirea post-revolutionari!
(Kalende,II,3), reluat şi
Într-o sinteză1, TudorVianu atrage atenţia asupra faptului- esential-- că gîndirea lui Titu Madorescunu constituie,sub raport social-politic,decît o prelun(fire a ideologieieuropenepost-revoluţionare.
La gînditoripolitici importanţica:
Burke, de Bonald,de Maistre, critica revoluţieifrancezeduce în moddirect la
respingerea.formelor"sale politlco-sociale,
pe care convulsiede la 1789le introduce în Franţa şi le răspîndeşteîn Europa.Rupereafirului tradiţiei,negarea realităţilorşi etapeloristorice,neaderentaconstrucţieipoliticepur raţionalela aspectele ireductihileale specificuluivietii popoarelor,formeazătemele de predilectie
ale întregii rcactiunieuropene.Aceste idei au circulatşi sub restauraţieşi sub
monarhiadin iulie,şi înainteşi după 1848,şi nu numaiîn Franţa.
Pentru cine vrea să verifice rapid chestiunea,Politiqueset motoliste«du
dix-neuvieme
siecle (voI.1.)de E. Faguet ar fi încă de consultat Dar critica .formelor farli Iond" are o cârculatlemai largă de ctt rezultă din aceste cercetări,
destul de depăşitein ansamblullor2. Chateaubrlend,
in BssaiSUIles revolutions
(177), pledindteva legitimistă,resplnqe,la fel, "aceastăfurie de a da popoarelor
constitutiiuniformefără nicio preocuparepentru gradul de civîlizetlela care au
ajuns" (1.II, ch. X). Iar socialistulutopic Saint-Slmon
va susţineşi el, în L'Industtie (IRI8),că nici o instituţiepolitică nu este "admisibi1ău,
nici posibilă,nici
durabilă,.decit aceea care nici nu depăşeşte,nici nu întrece starea actuală a
socletătii
".
In ultimă analiză,ideologiinoştri',atit de reticenţila imitaţiişi adoptărtde
tnstltuţil străine, apusene,- evohrttonlştlşi reformiştiîn polltlcă - TI-(lU
altă
optică,nici alt mod de CIgîndi,nici alt limbaj.Ar fi, de asemenea,de adăuoatcă
rădăcinileacesteipoziţiiscoboarăşi ele în aceeaşiideologieiluministăa secolului
al XVIII-lea,de unde pleacă diferite fire: reformist-evoluţioniste,
radical-revoluţionare, conservator-reactionare.
'Temamerită a fi studiată şi ea pe [aru. Deschidemacum doar pe Montesquicu
: "Guvernulcel mai .conformnaturii este acela
a cărut constitutiepertlcularăconvinecel mal bine dîspozltiflorpoporuluipentru
care a fost stabilit"(De I'esprit des lois, 1. 1, ch. III). Idei asemănătoareIntilnim
şi In J. J. Rousseau(Ducontratsocial.1. ITI,ch. III, IX).
Dar atunci,măcarexpresiaca atare, formulapur verbalăa "formeifări!fond".
aparţine totuşi lui' Titu Maiorescu.Nici acest fapt nu se poate dovedi.Expresia
1 ŞerbanCioculescu,VladimirStrel'nu,TudoFVianu,Istoria literaturiiromâne
moderne,1, Bucureşti,Casa şcoalelor,1944,p. 193--196.
2 Noi elemente, între alţii, la B. Reizov, L'Historiographie
[ornantique
franr;:nise,
H115-1830,
Moscou,Editionsen langues etrangi'res.

circula cu mult timp înainte de J868 şi am spune că Ideoloquljunimista găsit-o,
qata constituită,chiarîn.. familie,la tatăl său, Ion Maiorescu.Acesta, într-o
corespondenţăde presă din Craiova,datată 11februarie 1838criticăîn termeni
vtolentl. "malmutăria lucrurilor străine,prea iubirea asupra tuturor lucrurilor
străine şi deosebitfranţuzeşti".Pe mine, Ion Maiorescu,,IlU mă va Inscla forma
tiin afara, niciodată"(S.II.)
3. Pentru el, moravurilesl cultura apuseană,ideile noi,
proqresiste,sînt deci simple "formeN,.forme din afară", qoale. Adică aşa cum
va spune 'Pestetrei deceniişi Tltu Maiorescu.Prin tonul său, acest erticol, publicat de Gh.Berit in Foaia sa, a surprins,prOVOCÎnd
o adevăratăpolemlcă.rasfrîntă negativ şi în cariera didacticăa lui Ion Maiorescu.
Se va zice,poate,că acest critic avea În vedere doar aspectul cultural al
problemeişi ca finl său a generalizatformula,apficîndu-ototalităţiiimprumuturilor
tnstituttonale,polttlce si sociale. Reticentădeschisă la transplentareadirectă de
institutii arată însă, încă din 1846,alături de altii, şi pasoptlstulmoldovean
ScarlatVîrnav.Şi pentru acesta .formeledin aJmă ale civilizaţiei"sînt deosebitde
supărătoare.De notat eli ideea se consolidaseIa Paris,în cercuriletineretuluiromân plecatIa studii:
"Pentrunoi nu este numai mÎnqăiereaaceasta singură,caro trebuie să ne
facă a căuta să ducem în teară ceva.mel mult decît formeleelin afară ale civilizaţlet"(s.n.)4.
Nu va sustine şi Maiorescunecesitateaumplerli cu "fondu adecvat, corespunzător,a acestor "formedin afară"? Dar înainte de junimlşt!ele nemultumeau
într-un qrad înalt si pe Koqălnlceanu.
care le respingecategoricÎn romanulsău
Taineleinimii,publicatin 1850: "Am luat luxul, coruptleşi formeleexterioarea
Europei"
... 5. Cînd în 1851.Umb'aqreacă este scoasă din învăţămînt,argumentul
a fost ca această limbă are "trebuinţăde o învăţăturăserioasă,iar nu să figureze drept singurăf0rmi'î"
6. Despreinvătămtntuluniversitar.-se stie, Maiorescunu
va gîndi niciodatăaltfel, de vreme ce Intenţionasă suprlme catedre întregi la
proaspataUniversitateleşeanii.Dar, este de notat că, încă elin 1855........,1856,
Gh.
Asachlpreconizaaceeaşi desfiinţarea facultătllorde drept şi filozofie,pe motivul
că ofereau studentiloro slabă preqătire7. Aşa va susţine ulterior şi Tltu Maiorescu,nu tocmaiinedit în toate iniţiativeleşi ideile sale.
Că se pot produceşi alte dovezi,la fel de concludente,ndcinu este de mirare. In 1859,C. Negruzziobservăîn cel mai pur spirit pre-jf.nimi'st:
nUn popor simplu,patriarhal.ce se ocupă mai multcu lucrarea pămîntului.
nu avea nevoie de acest belşug de legi, apanaqîua natiunilorclvâlizate,de acest
namolde formecare aâese înghiteiotiâui"(s.n.)8.
N. Iorga a descoperit şi publicat opera cuqetătoruluâ politic moldovean
ŞtefanScarlat Dăscălescu, proqreslstmoderat,mare adversaral preclpltărrlorşi
lrnltatillor politice nestudlate,El a lăsat, între altele,şi o relaţie de călătorie
făcută în 1858,în occident,plină elereflexiitnclpientjunimiste.Liberalii,după el.
"copiază,meîmutoaxăinstitutiiletărllor civilizateşi ni le impun", De mentalitate
conservatoare,Dăscăloscnrefuză ideea ell ;ne-am clv!llizat
şi că ei sînt renenera3 Ioan Maiorescu,(CorespondenţeI
din Craiova),în nFoaie literară·, TIr.16,
1.6aprilie 1838,p. 121-123.
4 Anul 1848în PrincipaleleRomâne,Bucureşti,1902,I, p. 24.
5 M. Kog1'ilniceanu,
Scrieri alese, ed. Dan Simonescu,Bucureşti,ESPLA,1956,
p. 150,
6 N. Iorga, istoria lnvăIămîn/ul111
românesc,Bucureşti,1928,p.288.
7 N. C. Ene&u, GheorgheAsachi organizatomlşcolilor nationale din Moldova,Bucureşti,1962,p. 100--181.
8 C. Rm. Kl'Upenski,Patru scrisori ale lui CostctcheNegruzzică/re Ioan
Ionescu(de 1a Brocl)elin1859,în "Convorbiri.
literaTE!",
XXXI,1902,··
p.B08-617.
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torli natiei1 dar nu pot să nu mai repet că civilizaţiae numai În forme şi pe
hirtie [s.n.)'.
Lucrurilesînt deci limpezişi ne oprim aici, deşi citatele ar putea continua.
S-ar zicetotuşi că, in preajmalui 1868,Titu Marorescueste singurulcare exprimă
aceastăteorie şi cu cea mai mare originalitate.La acea dată partidul conservator nu gîndea altfel. De pildă, în 1866,in plină agitaţie unionistăşi anti-unionistă, N. Ionescu,ManolacheCostacheEpureanuşi alţii combatideea sufraqlului
universalpe consideraţia,
tipic maîoresciană,că poporul român n-ar fi încă pregătit pentruo astfel de reformă10.Dar chiar Cu putin timp înainte de atacul In
contra directiei de astaziîn Culturaromână,B.P. Hasdeu publica in .Românul"
(11 ianuari'e1868),articolul CaracterulnationalitătiiromâneCa baza legislatiunii
sale, în care se dezvoltăo teză identică: leqislattedemocraticăeste definită"vesminte exotice,aduse dne mai ştie de unde şi croitecine mai ştie pentrucine".
La fel gîndeşteşi Cezar Bolllaccare, în wTrompetaCarpaţilor-(7/19aprllie 1868),
combateaceeaşi traducereformală,mecanică,de legi străine, neelaborate.De altfel, tot el declarase,in 1861,că .noi facem leql, ca să nu se tie, facem şcoli ca
să nu se poată invata tntr-tnsele,facemtot ce nu voimsă fie· 11.Să ne reamintim
şi de Maiorescu:.Am depretlat şi falsificattoate aceste forme de cultură",.s-au
imitat şi S-RUfalsificattoate formeleclvlllzatiunilmoderne"etc.
Identitateade gîndire şi de limbaj este deci Izbitoare.Ni se pare doveditcă
Maiorescueste exponentulunei stari de spirit anterioare,qonerehzate,bine consolidată tn cercurilede mentalitateconservatoareşi reîornrlstă,sensibiUzate
prin reformele structuraleale lui Cuza şi mai ales de reforma aqrară din 1864.Dacă
formulacare exprimăneaprobareaideii de progres social, totală neaderontăla
noile forme instituţionale,la importulsuperficial
de civilizatieşr cultură, i-a fost
totuşi unanimatribuită,faptul vine de acolo că Titu Maiorescut-a dat stringenţă
deosebită,o formulareprecisa,categorica,de la tnăltlmeaunui mare prestlqiucultural, social şi politic,Ia care nu se rldicase nici unul dintre precursoriisăi
incontestabi1i.
In materiede circulaţiea ideilor,în timp şi in spatiu,.originalitateaM
constiture o notiunefoarte relativa.De acest adevăr ne pătrundemîncă o dată aruncînd
şi o privire peste graniţă. In 1872,criticul italian Francescode Sanctis,intr-un
discursinauguralla Universitateadin Neapoli(exprimindîn mod evident convinger mai vechi, de circulatieîn Risorgimento),combate şi el .formele goale"
(.vacue forme"),apăruteîn Italia după realizareaunităţi! politice a tărl], printr-o
analogieevidentăde situaţii.Limbajuleste surprinzătorde .maioresci'an".
De unde
rezultăcă in cele doua ţăni,aflate la acelaşi momental evoluţieiistorice,afluxul
de concepţiişi institutii democratrcestrăine, insuficientsau greşit apUcate,au
produs reactiuntidentice.Se Întreba deci Francescode Sanctis:
wCeeste bibertateafără oameniliberi? Sint formefără continut(s.n)... ruqăcluniflîră credinţă,soldaţi'fără patrie"12.
Expresiilene sînt cunoscute:.formefără fond","stafiifără trup", .Uu:ziifără
adevăr"etc. Tonul superiordistant,solemnşi categoricaparţineInsă în tol cazul
numailui TUuMaiorescu.

Ştefan Scarlat Dăscălescu,Călătoriamea în Europa occidentalăfclculăîn
anul 1858,în "Cugetclar", V, 1-4, ienuarie-c-Iebruerie
1932,p. 48.
10A. D. Xenopol,Istoriapartidelorpolitice,Bucureşti,1910,p. 535-5:6.
11Cezar Boliac,Opere ulese, Bucureşti,1950,p, 256.
12Francescode Sanctis,Saggicritici,Milano,1933,III, p. 269.

