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„Limba veche istorică și poporană, instrument de căpetenie al literaturei, 
e pe drum de a fi desvelită”: 

Câteva cuvinte despre revista Literatură şi Artă Română, 1896-1910

Lansată în noiembrie 1896, cu nobilul scop de a face ca „lucrările românești, din ce în ce mai bune,
să pătrundă în publicul nostru” și deopotrivă ca „publicul român, din ce în ce mai format în gustul său pentru
lucrările naționale, să întindă mâna mai cu dragoste talentelor noastre”, după cum se afirma în Cuvântul
începător din numărul 1 (25 noiembrie 1896), revista Literatură şi Artă Română, editată la răspântia
dintre cele două secole în care s-a limpezit modernitatea noastră (1896-1910), exprima năzuința fonda-
torului şi directorului Nicolae Petrașcu de a realiza o sinteză – cu sprijinul „generației artiste” care-i inclu-
dea pe arhitectul Ion Mincu, pictorul C.D. Mirea, sculptorul Ion Georgescu, scriitorii Duiliu Zamfirescu,
Bardu Șt. Delavrancea, Alexandru Vlahuță etc.) – , între idealul estetic junimist și cel național-pașoptist. 

Amplul articol-program era deplin lămuritor în sensul acestei năzuințe, el căutând să explice în
ce împrejurări românii, „treziți târziu din adormirea veacului XVIII și luați înainte de lumea apuseană […],
și-au clădit progresele politice pe idei străine”, prin urmare, dacă acest lucru se întâmpla din cauză că se
aflau încă la începutul renașterii culturale, ori pentru că „nu au darul de a întruchipa idei proprii”.  Nicolae
Petrașcu avansa aici ideea că, deși veneam „după un veac întreg de renaștere”, nu dădeam semne de gân-
dire originală dintr-un motiv doar în parență minor:  „traiul vitreg dintre public și talentele române”. În rea-
litate, spunea el, această lipsă de bună „conlocuire” împiedica scriitorii și artiștii să se dezvolte „în toată
plenitudinea lor”, iar publicul în a-și forma „gustul și dragostea de literatura și arta națională”. 

O altă pricină a mediocrității creațiilor românești era identificată în „norma greșită” de a împru-
muta „când dintr-o parte, când dintr-alta, de a clădi, ca să zicem așa, fără temelie”, de a risipi „capitalul tre-
cutului” pentru a o lua zilnic de la capăt, ignorând propria evoluție istorică și culturală și săpând un abis
„din ce în ce mai adânc în istorie”,  deseori înăbușind „sub un strat de semi-cultură străină nu puține lucruri
bune vechi, deprinderi frumoase, începuturi originale în întreg câmpul esteticei”. 

În acest sens, ar trebui să depășim, spunea autorul, impresia de rudimentar produsă de „urechea
noastră deprinsă cu măsura escesivă a frasei și a stilului”, în ceea ce privește literatura populară, care pare
„aruncată cum i-a venit la gură românului”, dar care are un farmec și o putere extraordinare ce o vor fi
făcut-o „să străbată din gură în gură de veacuri, ca o evanghelie vie a simțirii poporului” și, de asemenea, ar
trebui să ne deschidem către vechii cronicari, ale căror scrieri „au multe însușiri estetice”. 



2

Nicolae Petrașcu observa, de asemenea, efectul de „îndreptare generoasă” dat în ultimii ani de
cercetările temeinice întreprinse de o „pleiadă de bărbați învățați, muncitori neobosiți”, datorită cărora în-
cepeau să fie dezgropate comori de „limbă veche istorică și poporană” – „instrumentul de căpetenie al lite-
raturei”, astfel că putuse fi inițiat, în lingvistica românească, procesul de îndreptare a „limbii curente
literare”, în raport de „graiul viu al poporului”, și nu în raport de „limba închipuită, preconisată de câțiva
scriitori” (puriștii curentului latinist), cu câteva decenii în urmă. 

În cei 15 ani de funcționare (1896-1910), au colaborat cu poezie în revista Literatură şi Artă Ro-
mână: George Coşbuc, Carmen Sylva, D.C. Ollănescu, V. Demetrius, AI. Vlahuţă, Ecaterina Pitiş, N. Beldi-
ceanu, D. Nanu, G. Tutoveanu, Corneliu Moldovanu, A. Mîndru, Radu D. Rosetti, V. Militaru; cu proză: I.L.
Caragiale, Gr. Pişculescu (Gala Galaction), N. Iorga, Duiliu Zamfirescu; cu eseuri, cronici literare şi artistice:
Nicolae Petraşcu (semnând sub pseudonimele: D. Carpat, A. Costin, O. Leandru, O. Lian, Lucenzio, Nap,
I. Nestor, Don Paez, D. Riveanu, El. Rovin, Sanzio, E. Serea, Em. Serea, I. Serea, Silver, E. Sirius), N. I. Apos-
tolescu, G. Ionnescu-Gion, B.P. Hasdeu etc. 

Numerele revistei au beneficiat de o înaltă ținută grafică și au fost bogat ilustrate cu reproduceri
ale unor lucrări și schițe semnate de mari artiști precum: Nicolae Grigorescu, Ion Andreescu, Theodor,
Aman, Ion Georgescu, Ion Mincu, Fr. Storck, G.D. Mirea, G. Negulici, O. Obedenaru etc.

În Cabinetul Periodice vechi de la Colecții Speciale – Biblioteca Națională se păstrează următoarele
numerele din Literatură şi Artă Română: anul 1, vol. I (1896); anul 2, vo. II (1897-1898); anul 6, vol. VI (1902);
anul 7, vol. VII (1903); anul 9, vol. IX (1905); anul 11, nr. 1-12 (1907); anul 12, nr. 1-12 (1908).  Ele pot fi consultate
integral, pe site-ul Bibliotecii Naționale, în Biblioteca Națională Digitală, la adresa:
http://digitool.bibnat.ro/R/EL1EADR3M2D5I39D4MLNMD7PS1HFBU4CHLER93LX3FBUYPTJPB-02531?func=collections-

result&collection_id=1338.
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Diplomat, memorialist, scriitor, critic literar şi de artă, Nicolae Petraşcu (Tecuci, 5 decembrie 1859
– 22 mai 1944, Bucureşti) este fratele pictorului Gheorghe Petraşcu (1872-1949) şi al doctorului în medi-
cină Vasile Petraşcu. 

Debutează în 1879, cu versuri în revista ieșeană Jurnalu pentru toți. Student, între 1880-1884, al
Facultății de Litere și Drept a Universității din București, frecventează grupul de tineri de la Intim Club, din
care făceau parte, printre alții, Ion Mincu, C .D. Mirea, Ion Georgescu, Duiliu Zamfirescu, Delavrancea și Vlahuță. 

A participat la ședințele Junimii din 1883, debutând în revista Convorbiri literare în 1887 cu un
studiu „sever și inteligent” – după cum îl cataloga Aurel Sasu –, referitor la opera lui Delavrancea, semnat
cu pseudonimul A. Costin. A colaborat, de asemenea, la Revista pentru istorie, arheologie și filologie,
Ateneul român, Vieața nouă și Viața socială. 

Intră în diplomație în 1885, odată cu prietenul său Duiliu Zamfirescu, susținut fiind de Dumitru
Ollănescu-Ascanio și de P.P. Carp, inițial ca atașat în Ministerul de Externe și din 1888 ca șef de cabinet al
lui P.P. Carp. În 1889, este secretar de legație la Paris, iar în 1890 la Istanbul, din 1892 retrâgându-se din
activitatea diplomatică.

Apreciat de Maiorescu, Nicolae Petraşcu l-a înlocuit temporar, în 1888, pe Negruzzi la redacția
Convorbirilor literare, la recomandarea sa ținând din 1892 un curs facultativ de istoria literaturii române
moderne, la Universitatea din București, curs din care va lua naștere studiul critic dedicat lui Alecsandri
(1894). Fidelitatea față de ideologia literară junimistă va duce la colaborarea sa, pentru o vreme, la
ziarul Constituționalul. Pe fondul răcirii și apoi al ruperii relațiilor cu Maiorescu și Junimea, Nicolae Pe-
traşcu, aflat în căutarea unui „alt debușeu literar”, va întemeia, împreună cu scriitorul și academicianul
Dumitru C. Ollănescu-Ascanio, Cercul amicilor literaturii și artei române, al cărui organ de presă era revista
Literatură și Arta Română.
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Portretul lui Nicolae Petrașcu, realizat de
George Demetrescu Mirea.
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        În Dicționarul bibliografic al literaturii române (Paralela 45, 2006), Aurel Sasu menționează direcția
în care o ia critica literară făcută de Nicolae Petraşcu, după delimitarea sa de maiorescianism, mergând
nehotărât spre o alaniză explicativă, descriptivă, în descendența lui Taine. Ideile exprimate în articolul-
program din primul număr al revistei Literatură și Artă Română se vor regăsi și în monografiile dedicate
lui Mihai Eminescu (1892), Duiliu Zamfirescu (1929), Dimitrie Bolintineanu (1932), Dumitru C. Ollănescu-
Ascanio (1926), Ion Mincu (1928), Nicolae Grigorescu (1930) etc., criticul aspirând să imprime literaturii
și artei românești o direcție națională.  În opina lui Aurel Sasu, reala sa vocație critică, demonstrată în
analize precum cea dedicată lui Delavrancea, va intra în eclipsă în cea de-a doua parte a vieții, tonul său
devenind afabil și tern, așa cum se manifestă în cele patru volume din Icoane de lumină (1935-1941),
volume în care alți exegeți au identificat inclusiv pasaje resentimenare, precum cele despre Maiorescu. 
        Călinescu remarcă unele calități observaționale și de interes istoric pentru peisajul cultural românesc
de la finele secolului XIX, în romanul său cvasi-autobiografic, cu titlul Marin Gelea (personajul principal
avându-l ca model pe prietenul său, arhitectul Ion Mincu), deși îl cataloghează drept naiv, în schimb,
socotește critica sa literară lipsită de pătrundere analitică, singurul interes pe care-l poate suscita fiind în
zona memorialisticii, a descrierii contextului istorico-literar. 
        În volumul Fața nevăzută a lunii (1974), Mihai Gafița explica lipsa de interes de astăzi față de acest
critic literar cu un rol important în epocă, prin aceea că și-a plasat analiza pe terenul median între Maio-
rescu și Gherea, într-o zonă care-i permitea sinteze lejere, fără „aprecieri judecătorești”, o descripție ex-
plicativă care ocolea determinismul social, o eseistică agreabilă, întemeiată pe portret și narațiune.
        Folosind o formulă lejeră, care se concentra pe explicarea operei și personalității scriitorului/artistului
într-un chip atrăgător pentru public, critica sa era mult mai digestă pentru publicul epocii, mai inteligibilă,
în schimb, tocmai acest lucru pare că o face să fie astăzi datată, perimată. 
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         După cum transpare și din Cuvântul începător la numărul din 1896 al revistei Literatură şi Artă Română,
Nicolae Petraşcu se declara în favoarea frumosului relativ, dependent de însăși dezvoltarea unei culturi și ca-
pabil să ajungă treptat să se confunde cu acela al neamurilor cu o istorie mai veche, prin urmare împotriva
tezei lui Maiorescu, cum că doar ceea ce este bun la popoarele cu o civilizație avansată este bun și pentru
noi, recunoscând însă, printr-un „gherism strunit”, și influența pe care mediul o are asupra scriitorului.        
         În legătură cu percepția proastă avută asupra acestui critic și formator de opinie culturală văzut, de
la un anumit moment, drept o pasăre străină atât în cuibul criticii junimist-maioresciene, cât și al celei
gherist-sociologice, revelatoriu este poate și episodul petrecut cel mai probabil în 1891 și relatat, în Amin-
tiri literare. Genialul Pătrașcu, de Constantin Bacalbașa, un gherist care întreținea relații cordiale cu unii
dintre junimiștii mai mult sau mai puțini autonomi, precum Caragiale, cu care Bacalbașa înființează și
conduce revista Moftul român (1893): 
        
        „Amintirea pe care o dau aci e foarte de curând, ea n-a împlinit nici un an, așa că mi-e cu putință să o
transcriu cât se poate de adevărat. Eram într-o seară adunați la Caragiale: dnii Barbu Delavrancea, Vlahuță,
doctorul Urechiă, Artur Stavri și... mai era și d. Pătrașcu. Caragiale, rău ca-ntotdeauna, uitase că e boierul de
gazdă și se apucase să execute sumar pe invitatul său. În tot timpul mesei a domnit veselia cea mai zgomo-
toasă. Numai d. Pătrașcu, melancolic et pour cause, spunea mereu pe glasul cel mai jalnic: – Bine, Caragiale,
tu uiți că ești amfitrionul... De aia m-ai invitat la tine?

Însă grecul nu se lăsa, el tăia în carne vie. După masă, alt canon. D. Delavrancea a adus vorba despre ar-
ticolul pe care eternul domn Pătrașcu îl publicase în Constituționalul cu prilejul sosirii prințesei Maria [principesa
Maria vine în țară în 1891, pentru a-l cunoaște pe principele Ferdinand, viitorul rege al României Mari – n.n.] în
țara noastră. Articolul era, cu adevărat, o comedie întreagă. Era vorba în el de niște suliți vrășmașe tocite de piep-
turile noastre, de niște dinasticismuri lirice și oribile, și mai ales de vestitele... poene misterioase. D. Pătrașcu își
avea articolul în buzunar... din întâmplare. Îl scoase, și discuția începu furtunoasă, zeflemistă, canonoasă, nimi-
citoare. Caragiale și Delavrancea strânseseră rău cu ușa pe autorul poenelor. Numai d. Vlahuță, diplomat ca în-
totdeauna, dădea mai mult fitiluri, fără să atace... taurul de coarne. Și bietul taur guvernamental scosese limba
de un cot. Peste un ceas, articolul era distrus, credeam că autorul va intra în pământ. 

Dar Caragiale veghea, el nu se mulțumea cu puțin. Și deodată interpelă pe d. Pătrașcu:
– Bine, mă, ce știi tu să faci? Tu zici că ai talent? În ce?
– Da, da, să știi tu... am...
–Tu, mă?! Nu știi nimic! Ai fost diplomat la ambasada din Paris și nu știi două buchi de franțuzească!
– Eu, mă?
– Tu, mă, tu!
– Eu știu mai bine ca tine!
– Tu, mă?
– Eu!

Curajul ăsta scoase pe Caragiale din toate răbdările. El propuse un concurs pe loc, stante pede, între
dânsul și d. Pătrașcu. Propunerea fu primită, și una din doamnele de față le dictă o frază în românește. O frază
scurtă, de vreo patru-cinci rânduri. Pe cât mi-aduc aminte, se sfârșea cam așa: «Oricât ne-ar plăcea de mult
surorile noastre»... «Preferăm pe ale altora», am complectat eu. 

În vreo zece minute, Caragiale a tradus-o în franțuzește; dlui Pătrașcu i-a trebuit s-o prescrie de vreo
cinci ori în jumătate de ceas. Când se desfăcură tezele, a lui Caragiale n-avea nici o greșeală. A dlui Pătrașcu
era oribilă, îngrozitoare și miraculoasă. Cinstit vorbind, un băiat din clasa a doua de gimnaziu ar fi tradus-o
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mai bine. Avea greșeli elementare de ortografie, de limbă, de gramatică, de tot ce voiți. Atunci a fost momentul
decisiv. Vlahuță, doctorul, Delavrancea, toți și-au dat drumul inimii. Caragiale era măreț : – Tu, mă?! Tu în-
drăzneai să-mi vorbești mie?! Tu știi ceva? Ești un... (aici urmează o înșirare de animale domestice).

Autorul acestor rânduri nu bea decât ceai. În seara aceea băusem vreo cinci pahare. Acuma, fie din
cauza ceaiului, fie dintr-o simțire sinceră și nefabricată, știu că m-a apucat o milă adâncă de bietul om, pe
care literații noștri îl sfâșiau așa de cumplit, pe când el, învinsul, se făcuse galben și de-abia îngâna: – Bine,
Caragiale, uiți că ești amfitrionul...

Nu mai puteam rezista torturii. Am ieșit în sală și – o spun cu toată rușinea – am plâns cum am plâns
în timpul războiului – copil! – când am auzit că a murit primul soldat. Caragiale, care m-a surprins în delictul
ăsta de lirism, și-a bătut joc de mine și mi-a spus cam următoarele: – Cum se cunoaște că ești tânăr! Ești mai
liric ca o domnișoară... Mă, cu indivizi de ăștia nu trebuie să fii milos. L-ai văzut tu pe ăsta? (D. Pătrașcu plecase.)
E un triumfător. Azi îi dai la cap, și mâine ți se cocoțează în cap. Din pricina microbilor ăstora cu poene miste-
rioase băieții de talent nu se pot ridica.

V-am spus că lucrul nu s-a petrecut de mult. Ei bine, azi mi-aduc aminte de vorbele lui Caragiale și văd
că a avut dreptate. Inima nu trebuie să vorbească în fața ăstor triumfători care se ridică întocmai ca reptilele,
acățându-se. În lupta pentru trai adeseaori trebuie să calci peste cadavre, și dacă e nevoie calcă fără căință!

Închipuiți-vă că guvernul a înființat o școală de finanțe. Și pe când Caragiale e silit să deschidă berărie
cu Mihalcea, pe când Vlahuță e plătit cu două sute de lei pe lună ca scriitor la Ministerul Domeniilor, pe când
atâția alții, plini de talent și de pricepere, își sting viața în mizerie, cel dintâi om pe care guvernul s-a gândit
să-l numească profesor de limba franceză! e... d. N. Pătrașcu! Aș face aici o imprecație ca în Macbeth. Dar as-
tâmpără-te, revoltă a sufletului! Țară de spanac și de reptile! Panait Macri la teatru, Neculai Pătrașcu în profe-
sorat! Idioția acestui neam se ridică să întunece toate talentele, precum broaștele tulbură apa bălților ca să
nu se vadă oglindindu-se în ea zborul măreț al vulturilor de sus!”.  

(sursa: https://ro.wikisource.org/wiki/Amintiri_literare._Genialul_P%C4%83tra%C8%99cu).
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