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Statutul publicisticii,locul ei în interiorulsau in afara sferei literaturiiau fost
şi rămân încă subiect de controversă.Într-o cronică la volumulal IV-leadin Istoria
literaturii române contemporanede Lovinescu,dedicat evoluţiei prozei literare,
Perpessicius făcea acum şaptezeci de ani următoarea observaţie: "Nimic din
celelalte specii ale prozei literare - critică, memorialistică,ziaristică,oratorle _. nu
figureazăÎntre limitele acestui volum şi nici intre zările, destul larg deschise de
alminteri, celor şase volume'". Autorul Menţiunilorcritice se referă mai ales la
publicisticalui M, Eminescu' sau N. Iorga'. Ei ar fi putut, la fel de bine, să adauge
şi exerciţiul publicistical lui M, Kogălniceanu,T. Maiorescusau A. D. Xenopol,
După cum se poate observa, prin
nicidecum întâmplătoare, a acestor
nume, am schiţat o linie de tradiţie a publicisticiiieşene din secolul al XIX-lea şi
din primii ani ai celui următor.Este vorbade o succesiunede atitudini şi de luări de
poziţie care Îşi situează inceputurile În preajma anului 1848, o dată cu apariţia
.Daciei literare". Trecând
inevitabile diferenţe de program politic sau de
strategieliterară,această succesiuneÎşi
desfăşurareafirească În texte apărute in
paginile revistei lui V. Alecsandri, "România literară", pentru a.jzbândi
deplin atunci când "Convorbirile literare", prin colaborarea lui A.ţ>. Xenopol
şi T. Maiorescu, ajung ia o plenitudinede mijloace şi la un portofoliu de idei pe
care alte publicaţiiale acelor ani 1111
au izbutit să le egaleze. O altă .revistădin laşi,
"Viaţa românească", avea să preia peste decenii o tradiţie pc dare, Între timp,
numeroşipubliciştidin vecheacapitală a Moldoveinu osteniserăsă o ilustreze.Dar
in ianuarie 1930,ca urmare ti unui proces istoricde migrarespre sudul mai bogat În
posibilităţişi În funcţii, "Viaţa românească",împreunăcu mulţi dintre redactoriişi
colaboratorii ei, se mută la Bucureşti. Încercarea Ulmi grup de universitari,
profesori de liceu şi scriitori, de il o Înlocui prin "I'v1inerva",
"revistă de sinteză
culturală", editată de Societatea de Filosofie şi Ştiinţe Sociale, eşuează.. Până In
ianuarie 1936, când o parte dintre foştii colaboratoride la "Viaţa românească"şi
"Minerva" izbutesc să scoată "Însemnări ieşene", singura publicaţie periodică în
ale cărei pagini Îşi găsesc adăpost contribuţiile intelectualilorieşeni va fi vechea
"Arhivă", revistă specializată însă
tipărirea documentelor şi a studiilor de
istorie.
I Perpessicius,
Opere,\'01.3,
Bucureşti,
Editura
Minerva,
1971,p.153.
2 Ibidem,
p.254.
3 Ibidem.
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întors de puţină vreme de la Paris, unde timp de şapte ani urmase cursurila
:Ecoledes Hautes Etudes şi pregătiseun doctoratmaterializatintr-o excelentăediţie
nervaliană,tânărulprofesorde liceuNicolaeI. Popa nu va ezita să se integreze, In
chipul cel mai firesc, grupului de la "Viaţa românească",Din mărturisirileproprii,
ştim că făcuse parte pentru o scurtă perioadăde timp şi din loja masonicăpe care o
conducea Mihail Sadoveanu,Era deci normal să-şi publice studiile de literaturăşi
notele critice în coloanelerevistei ce tocmai atunci se mutase la Bucureştişi să tie
unul dintre iniţiatoriiaventuriieditorialede la "Minerva",Tot atât de firesc va fi
şi unul dintre cei mai activi susţinătoriai pregătirilorfăcute in vederea Înfiinţării
revistei "însemnări ieşene", la care, pe toată durata apariţiei, adică Între ianuarie
1936 şi octombrie 1940,îşi va asuma, în calitate de redactor,Îndatoriridintre cele
mai dificile".
În cele ce urmează nu vom discuta însă fructuoase activitate ştiinţifică a
profesorului Popa şi nici articolele de atitudine socială, demne de interes şi
acestea, pe care le-a semnat În toate periodicele amintite până acum. Ne vom
rezuma la a urmări o altă latură, aproape necunoscută,fi unei activităţi pe cât de
bogate, pe atât de plină de roade. Este vorba de o serie de articole publicate de
tânărul profesor, Între anii 1934 şi 1936, În ziarul ieşean "Opinia". Exigenţele
gazetărieicotidiene îşi vor pune Într-o măsură amprentape scrisul celui ce cobora,
de voie, de nevoie, în arenă, deşi intervenţiilesale se păstreazăÎn zona culturii şi a
problemelorşcolare. De ce a ales, dintre ziarele care apăreau atunci la laşi, tocmai
"Opinia", nu este greu de înţeles, Gazeta lui C.R. Ghiulea se situa pe o poziţie
politică de centru, chiar uşor conservatoare,În sensul unui conservatorismapropiat
de cel care fusese promovatde Take Ionescu şi de ieşeanulAlexandruBădărău,şi
milita pentru consolidareaunei societăţi democratice.Luările de poziţie, atât cele
ale redactorilor permanenţi, cât şi cele ale colaboratorilor,erau echilibrate, iar
selecţia ştirilor, de cele mai multe ori, obiectivă, gazeta fiind ferită de accentele,
adesea prea apăsate, pătimaşe, ale unor publicaţii de stânga sau de dreapta, În
acelaşi timp, la "Opinia" se întâlneau mulţi intelectuali stimabili, din diverse
generaţii, precum arhimandritulIuliu Scriban, preotul N, Hodoroabă, profesorul
August Scriban, scriitorul Adrian Puseu, criticul dramatic Wratislavius, avocatul
Osvald Teodoreanu şi, mai rar, Mihail Sadoveanu, George Topirceanu, ionel
Teodoreanu,Atmosferaera, prin urmare, una de deschiderecătre discuţiile libere,
de preţuire a libertăţiide gândire şi de exprimare,precum şi a adevăratelorvalori
culturale şi literare. Totodată, În paginile gazetei se făcea loc în •.permanentăunor
luări de poziţie În favoareacurentuluide opinie aşa-numitieşenist,curent ce îşi va
afla În N. I. Popa un susţinătorconvins.Activitateaunor societăţi,precumaceea de
la "Arhiva", Cercul Franco-Român.Lutetia" sau "Prietenii laşilor", va Iî constant
urmărită şi comentatăfavorabil.Dacă se are în vedere că profesorulPopa activa 111
toate trei societăţile,apropiereade gazeta lui Ghiulease explică,şi din acest unghi
4 Arhivele
Naţionale
laşi,FondLiceulMilitar
- laşi,Dosarnr,103,
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de vedere, ÎIl chipul cel mai firesc. Colaborarealui începe în primele săptămâniale
anului 1934 şi va dura până la sfârşitul anului următor, când, absorbit de
diligenţele necesare pentru susţinerea la Bucureşti Il doctoratului (25 noiembrie
1935) şi de pregătirile pentru tipărirea primului număr din "însemnări ieşene", va
scrie tot mai rar, renunţândapoi să mai publice în "Opinia". în intervalul de timp
amintit îi apar in cotidianul ieşean numeroase articole, toate tipărite În subsolul
primei pagini, spaţiu tradiţional acordat colaborărilor importante. O Parte dintre
ele, cea mai Însemnată, o constituie prezentările manifestărilor organizate de
societăţile pomenite mai sus. La prima vedere s-ar părea eli sunt simple articole
ocazionale.în realitate, profesorulPopa, aşa cum va proceda şi mai târziu, inanli
când mulţi dintre noi au avut prilejul fericit de a-l cunoaşte şi de a beneficia de
experienţaşi de sfaturilelui, va trata aceastăobligaţiecu seriozitateşi, mai mult, Va
investi în îndeplinirea ei talent publicistic şi o bogată încărcătură culturală şi de
informaţiediversă. El conferă astfel acestor texte rosturi şi sensuri mai largi, mai
profunde. transformându-lein adevărate comentarii, uneori chiar studii ale unor
chestiuni, multe de actualitate, privitoare mai ales la literatura franceză. Fiecare
prilej, bunăoarăanuntareaunei conferinţededicate lui Victor Hugo5sau a turneului
ComedieiFrancezela Iaşi",se transformă.Într-unpunct de plecate pentru incursiuni
erudite În istoria literaturii franceze şi, În egală măsură, în descrierea şi analiza
mişcării intelectuale şi literare europene a anilor '30 şi '40. Câteodată,
comentatorulîşi rezervă dreptul de a reveni pentru a-discutaun aspect sau altul al
conferinţelor.În această-situaţie,cu discreţiaşi măsura ce I-au Însoţit în tot ceea ce
a intreprins,cu posibilităţilepe care i le oferă o informaţieamplă şi mereu actuală,
cu atenţie pentru semnificaţii şi pentru nuanţe, interpretările sale contribiiie la
situareaafirmatiilorunui conferenţiarsau ale altuiaÎntr-uncontextcât mai corect,cât
mai adecvat sau aduc În dezbatereaspecteşi argumentenoi, chiar de ultimă:ofă.
ConferinţaprofesoruluiPierre Andrieu,de la InstitutulFrancezdin Bucureşti,
dedicată semicentenaruluimorţii lui Victor Hugo, îi oferă, de pildă, ocazia de a
glosa în jurul unei teme mereu actuale: ce rezistă În faţa timpului din' opera unui
scriitor care, cât a trăit, a cules toate ofrandele gloriei, Articolul său depăşeşte,ca
de fiecare dată, limitele unui text destinat publicăriiÎntr-un cotidian. Sunt trecute
in revistă, cu paranteze subtile, când e cazul, ironice, reacţiile criticii literare din
Franţa în raport cu evenimentuldiscutat; se aduc argumente în sprijinul tezei că
opera marelui poet rezistă întrebărilortimpului; se invocă aserţiuni ale lui Andre
Gide pentrua defini ceea ce alcătuieştenucleul de rezistenţăal unei opere de mare
intindere. Una dintre concluziile la care ajunge poate fi citată şi azi: "Spiritul
francez greşeşte adesea afirmând sau distrugând cu dezinvoltură, Abia târziu se
închină - şi nu fără rezerve -- in faţa verdictelor istoriei"? Nu pierde Însă din
5Festivalul
Victor
Hugo,În"Opinia",
XXXI,1935,nr.843
L
6Comedia
Franceză
la laşi,În"Opinia",
XXXii,1936,ne.8635.
7Festivalul
VicfO/'
Hugo,loc.cit.

_60

..:;.;R:;::E::.:,Mtl,S
ZASTROltJ

4

vedere niciun alt aspect, şi anume acela al reacţiei publiculuidin laşi, public pc
care îl cunoşteabine. Cu o anume temeritate,pe care o putemaproba şi azi dacă ne
gândim la micile şi chiar marile orgolii care se nasc din patriotismul local,
profesorul Popa scria În încheierea articoluluicitat: .Jaşul beneficiazăde legenda
măgulitoarea unui simţ critic de om subţire, cu gusturi rafinate,care nu «Înghite»
orice, chiar de ar fi investit cu pecetea succesuluiÎn Capitală, îşi are reacţiile lui
proprii, din care îşi face de altfel o legitimă vanitate. Ar fi de dorit ca această
«piatră de încercare», festivalul «Victor Hugo», să Însemne câştigarea a două
procese paralele: procesul Victor Hugo şi acela al intelectualităţii-laşulni'".
Relevant pentru strategiapublicisticăaleasă, pentru că În chipul cel mai evident se
poate vorbi de o. strategie utilizată, datorită căreia se structureazăaceastă proză
generoasăÎn observaţii de fineţe, este şi articolul in care se analizeazăconferinta
profesorului Amedee Drouhin dedicată romanului Adolphe şi, mai ales, lui
BenjaminConstant: Comment071ecrit le roman de sa vie (ii propos de Benjamin
Constant)". Dacă în primul caz discutat era vorba de prezentarea unei viitoare
manifestări,de data aceasta se fac referiri la un subiect deja cunoscutde eventualii
cititori ai gazetei, care fuseseră prezenţi şi În aula Universităţii la intâlnirea cu
profesorul francez, în consecinţă, comentariul asupra temei dezvoltate şi, cu
prisosinţă,completările,sugestiilese.aşază pe un teren, ca să spunem aşa, defrişat
de conferenţiar.Ele sunt cu atât mai îndreptăţite,mai dense şi pun la contribuţie
lecturi foarte recente, care scăpaseră Însă vorbitorului.Se fac referiri la discutiile
purtate În jurul operei lui Constant, la care participaseră cei mai autorizaţi
specialişti: Gustave Rudler, Andre Monglond,Fernand Baldensperger,Nu intrăm
in analiza admirabileidesfăşurări a argumentelorutilizate şi nici În a ceea ce aş
numi darul de a autotempera printr-o nemăsurată discreţie voluptatea, fervoarea
demonstraţiei. Totul stă Încă mărturie pentru competenta, pentru deschiderea şi
lărgimea informaţiei, pentru capacitatea de sinteză şi, În egală măsură, pentru
însuşirea de a manevra argumenteleîn marginile unei discuţii obiective, elegante,
chiar şi atunci'când defecţiunileobservate,e cazul conferinteiamintite aici, i-ar fi
permis analistuluio cu totul de înţeles exploatate a lor În beneficiulpropriu. Dacă
printre rânduri se simte totuşi şi o nuanţă subiectivă,atunci e una de altă natură.
Cel ce trăise ani îndelungaţi În atmosfera intelectualădela Sorbona nu-şi poate
stăpâni emotia când discută despre profesorii săi. în încheierea articolului despre
Benjamin Constant, care pe neobservate sa transformat într-un adevănlt studiu,
autorul inserează următoarea mărturisire: "Ca fost elev al profesorului Fernand
Baldensperger,pot spune bucuria legitimă a acestui mare savant când şi-a V<'IZI
confirmate intuitiile, Descoperirealui nu însemna satisfacţia unei simple vanită
8 Ibidem.
9Romanul
şi viaţa.în "Opinia",
XXX.1934.nr.8063.
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[ ... ]. Corespondenţarevelatii vorba de schimbulde scrisori dintre B. Constant şi
M-me de Lindsay; n. n. - R. Z.] aruncă o lumină nouă asupra lui B. Constant,
romancier; creaţia lui literară capătă acum o explicatie''!".Din acelaşi registru de
completăricritice fac parte şi observatiilela conferinţa dedicată.de Fr. Lebrun lui
Rabelais,plecând de la cartea, recentă atunci, li lui Leon Daudet,Le dernier amour
de Rabelais. "Oricâtă stimă aş avea pentru Leon Daudet,scriitor de-o informaţieşi
o fecunditateextraordinare,trebuie să mărturisesccă aş fi preferato informaţiem'ai
critică, mai ales intr-un domeniu unde controversa înfloreşte. Numele unor
specialişti autorizaţi ca Abel Lefranc, Jean Plattard nici o-au fost pronunţate. Şi
doar ultimul a strâns de curând munca unei vieţi pe terenul rabelaisian Într-un
frumos şi dens Rabelals (Paris, Boivin, 1933), care ar fi înlocuit cu prisosinţă Le
dernier amour de Rabelals"II, Acribia, constructivă şi pasionată, dacă se poate
spune aşa, a profesoruluiPopa se manifesta cu aceeaşi intensitate,deloc agresivă,
şi când era vorba de personalităţi din alte zone ale civilizaţiei franceze.
Comentând, de pildă, o viitoare conferinţă despre Napoleon, a profesorului G.
Dementhon,nu pierde prilejul de il realiza o incursiunedintre cele mai erudite În
domeniu. Sunt discutate Tn treacăt, dar IU observatii ce denotă seriozitatea
demersului, lucrări clasice dedicate împăratului, aparţinând unor FI'. Masson,
TancredeMartei, Andre Suares,Jacques Banville,Emil Ludwig,Nu sunt uitate nici
cărţile care atunci reprezentau ultimul cuvânt În materie, semnate de Maria
dell'Isola, J, Deschamps,[,.-A,Gutimrd,Demne notat sunt Însă două propoziţii
finale, ambele stiind mărturie pentru modul de 11gândi al profesorului. Prima se
referă nu atât la diferenţa dintre stilul de tratare universitaral unei teme istorice şi
acela, desigur. mult mai dezinvolt, mai liber în raport cu izvoardJ al scriitorilor
propriu-zişi, cât mai ales la modalitatea optimă de abordare a :tcinei: "Sper, de
altfel, ca d. Dementhonva utiliza nu atât izvoareleuniversitare,tinde primează cel
mai adesea documentul [.. .], cât [... ] eseurile literaţilor, reconstrucţiile
romancierilor, Într-un cuvânt viziunea creatorilor [., .J. O mare personalitate
constituie o temă literară de interpretat;ea cere pătrundere,viziune şi construcţie
proprie?". Cea de a doua propoziţie,care îşi păstrează de asemenea prospeţimea,
precum şi veridicitatea,pleacă de la comparaţiaÎntre despotismul napoleonian şi
despotismele anilor '40: "Un
asupra căruia [... ] va putea stărui
[conferenţiarul] este actualitatea lui Napoleon, dictator şi organizator aproape
ştiinţific al dictaturii [... ]. Toate tacticile, mussoliniană,hitleristă, comunistă sau
kemalistă datorează câte ceva scăpărărilor Napoleon [.. .]: învăţământ intensiv
În spiritul regimului, organizarea
Il tineretului, concordatulcu Papa, [... ]
WIbidem.
II Ibidem.
!2Napoleon
şi contemporanii
noştri,în"Opinia",
XXX,1934,I1L8110.
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iată atâtea puncte
programelor
UŞI)fde
tehnica imperială napoleoniana"!',Nenumărate
toate nlI'hlrii
unui interes mereu viu, ale unui spirit
să analizeze,să inţeleagă,sl!
remodelezeÎn funcţie de repere şi
se află răspânditecu dărnicie şi în
articolele dedicate conferinţelor ţinute la
de
Romains'",
care il
ascultase şi la Paris vorbind despre ThornasMaon,
Protopopescu" sau
de Traian Brăileanu'",
.
Într-o serie de alte contributii
probleme
Profesorul
funcţionaatunci la Liceul Internat,unde era titular, şi ia Liceul Militar'".Articolele
sale se referă la situaţia şcolii româneşti in general, plecând de la o chestiune cu
totul particulară.....cazurile de sinucideri elevilor. simţise Îndemnatsi'!atace
aceste cazuri spinoase de un alt articol,
tot I'n"Opinia" şi aparţinândunui
reputat publicist local, avocatul
Lehrer, Un
'il reprezentase şi
controversael! filosoful şi sociologulD.
care,
vizită la iaşi, aruncase
întreaga răspunderepentruceea ce numea
învăţământuluiromânescpe umerii
corpului profesoral.Analiza
pornind la experientaproprie dascăl
in invătământulsecundar şi
interimaral Ulmimare liceu, se baza pe (1
cunoaştere solidă a situaţiei de la noi, dar şi pe una corespunzătoarefi stării
lnvătământuluidin alte ţări şi mai
din Franţa.
se aglutineazăastfel
într-o pledoarie pentru un
modern, dominat
un "regim de libertate
inteligentă",cu o programăanalitică
care să răspundădeopotrivăintereselor
elevilor şi celor ale societăţii.Se atinge şi chestiunea,actuală şi atunci, fi necesităţii
de a feri şcoala de imixtiunea politicului, a autorităţii vremelnice, Il
intervenţionismuluişi influentelor oneroase. .Presiunea societăţii asupra şcolii,
scria profesorul Popa, cu o dureroasă luciditate,este indiscretă,imorală sau poate
chiar criminală?". Iar într-un articol, căruia li punea ca moto cuvintele lui A
Bonnard, "La jeunesse a besoin de grandeur", defineşte cu aceeaşi pătrundere
chestiuneamodeluluicare trebuie oferit tinerilorşi schiţeazăceea ce ar trebui să fie
misiunea şcolii: "Tineretul nu va il ridicat ca moral ŞI cultură cu acest sistem
înşelător de rnăgulireşi
de
asupra unuicuii.
ai
vieţii.Să nu-l transformăminchip
[,.,]. Darsă-i dăm
oamenide admiratşi modelede urmat.
sforţării incordate,
.
.".
aceastae 1,una
a VICIi!
aZIŞI' avem
ea,,19,
Articolele
şcolii H
lor şi în <,it.,,,Î;<1
pentru omul ponderat,care Îşi controlafiecare gest, care îşi
LlIbidem.
14JulesRomain,
mareeuropean,în
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1:\Culturaengleză,
în "Opinia",
XXXI,1 nr,8335.
16ÎntreOrientşi Occident,
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crez, de a lua armere
"."J"lt,a.să răspundă>llr!\f'.IU'ilni'
medicului1. Veisa,
cei ce În coloanele ziarelor
pseudorumutL
şi
, acuza
şcoala şi profesorii cu
cu suficienţă, t Popa o face
aparent destins, snrâzător,păstrăndeleganţa şi echilibrulexprimării,făcând apel la
argumentele
masca surâsului se ascund Însă o
duritate, o
puterea convingerilor,din
hotărârea pe care o
la cam ţine, a unor idealuri. Mai
întâi,
nevoia de fi stabili limitele
.."Ideilor le stă
'in seninătatea
sferelor ridicate, A discuta
fi schimba
obiectiv, cu gândul de a le
confrunta, verifica şi imbog.ăţi,,20,'frece apoi la demontarea afirmaţiilor
oponentuluisau, care comiseseimprudentade Il muta discuţia in câmpul literaturii,
referindu-semai ales la
şi o va face
afişând o nesfârşitărăbdare,
r,i:i,,,ţ,,
..',,,fifiecare
însă printre
o iritare, o
Înverşunareabia
la un moment dat
"Eu înţeleg
stilul violent şi admir
Leon Daudet. Îmi
Însă
Va încheia tot sub
cu următoarele
recomandări.
dlui Veisa [" ,J,
Pentru
pe care le revarsă in polemici
de ce n-ar
psrnratncal unui
contemporancu
câmpul observaţie al
",p·,·jl,.11
ectnalităţet[... L pc dl L Varga, buniioară"n,
mai redutabili gazetari
\,,"''''''''.' ,fll'ivit!Ure la
şi o va face):::lIeleganţă,
Hl1'fv?im:lfl
w:n.."",-.,Este un pri:ltilnu numai de
a.discuta despre activitatea
despre psihologia ei şi
"ic:şcll]isn)'·'
pe care şi-I asumă,
sistem gazetăresc,
nu poate lupta; este celălalt
suficienţei,înarmat doar cu prestigiul
În ochii
nepregătiţişi
a experienţei
atmosreraculturală pariziană: ,,0
experienţavietii
o severa baie de
o
imperioasă de
211
Polemici
zadarnice,
În
:11Ibidem.
21ibidem,
23Răspuns
dluiEmil

, XXX,i934,nr 8113,
în

, XXX,!934,nr,8048

obiectivitate,de măsură, o şcoală de simţ al relativului;rezultat imediat: liberarea
de tirania ultimei noutăţi,oroarea de snobismşi superficialitate.Este desigurun alt
Paris decât acela îndeobşte cunoscut În lumea românească.Dar este Parisul care
gândeşte matur, care elaborează cu trudă lucruri durabile şi care alcătuieşt.e
nobleţea spiritului francez autentic. Aceasta-i şcoala severă la care ar trebui 511ne
supunem, pentru a ieşi din superflcialitateacare ne tmprescară?", Pentru cei care
au avut privilegiulde al cunoaşte pe profesorulN. 1. Popa, atât cât era posibil, in
interiorulunei relaţii de la magistru la învăţăcel,rândurileacestea,scrise acum mai
bine de şaizeci de ani, nu sunt doar expresia unei stări emoţionaledeterminatede
rigorile şi de provocările unei polemici. Ele definesc un mod de a vedea şi de a
înţelege lumea,nu doar aceea pariziană,un mod de a gândi şi de a trăi Poate mai
mult decât din studiile docte, dedicate istoriei literaturii sau literaturii comparate,
din aceste rânduri publicistice, uitate în paginile unei gazete, ne priveşte, cu
înţelepciune şi cu surâsul său înţelegător,pe deasupra fumului unei eterne ţigări,
acela pe care mulţi dintre noi I-au socotit şi continuăsă-I socoteascăprofesorul101',
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