ACTIVITATEAPUBLICISTICA A LUI V. A. l.JHECHIA
IN EPOCA UNIHII
DE
HEMUSZASTROIU
Violentulatac al lui T. Maiorescu,conţinutde articolulObservaţiipoLemice
din 1869,îndreptat impotriva superficialităţii'ii a suprahcitărti în aprecierea
valorilorautohtone,a ravut, în ceea ce-l priveşte pe V. A. Urcchia,un neaşteptat ecou in posterrtate.S-au adăugat,este drept, şi controverseleulter'ioaredintre
cei doi învăţaţi, soldate cu înfrîngerealui Urechia, a cărui vocaţie s-a manifestat în alte clotneniidecît în acela al polemicii.Fără a intra in fondul problemei, trebuie să spunem totuşi că în bună măsură dreptatea nici nu putea
fi de partea fostului redactoral "Orientului"şi al "Stelei Dunării".Tot atît de
justificată este însă şi obseryatiacă, in focul unei campaniipe care anumite
aspecte 'ale vieţii sociale şi politiceelin jurul anului 1870o îndreptăţea întrutotul, Maiorescus-a arătat, nu o dată, ncîntclegător,ba chiar nedrept, contestînelutiliţatca întregului,trecînd asupra lui efectele unor erori 'parţiale, uneori
neinsernnate.Din articolelelui, atît de necruţătoare şi de convingătoare,precum şi din fierberea cotidiană.a gazetelorpoliticeşi satirice şi-t:ţilcules istoricii
literari de mai tîrziu, şi mai ales G. Călinescu,datele cu aiulorul cărora au
reconstituit peisajul social al epocii.Aşa se face că prin timp 'a ajuns pînă la
noi imagineaunui Urechia grăbit şi omniprezent,membru în toate comitetele,
veşnic în fruntea iniţiativelorfestive 0i patriotice,desfăşurîndu-siactivitateaîn
varii domenii,cditînd şi rcdactîndziare,.bulctine şi anuare.jpublicîndseritcomplicate de. opere complete,uitate încă. de la apariţie. Existi'!o trăsătură adevărată In acest portret drîor-mant,deşi, Hiră.îndoială,nu cu totul fantezist.°
dominantăel personalităţiilui V. A. Urcchia era nerăbdareade a actiona, de
a realiza. Sub Imper-iulacestei nertibdâri, de multe ori rezultatele acţiunilor
sale nu erau pe măsura intenţiilor.Inregimentatîncă foarte tînăr sub drapelul
unionismuluica ziarist şi scriitor, apoi profesor universitar cînd nu îrnplinise
treizeci de ani,' demnitar şi om politic, preocupat de arheologieşi istorie, de
pedagogie,artă, beletristicăşi critică literară, strîngînd avid documenteistorice,
scriind adesea singur numeroaselegazete şi reviste l'a care era redactor, Urechla nu a avut Întotdeaunatăr-iasau prccautia de 11se autocenzut-a,
s-a lăsat
adesea dus de valurile unui entuziasmcare era propriu caracteruluisău şi care,
stînd bine omuluide acţiune,i-a dăunat nu rareori omului de ştuntă. publicistului şi literatului.
Cînd, la şaisprezeceani, ln 1850,adolescentultalentat debuta în nou apăruta gazeHiieşeană "Zimbrul"cu versuri intitulate Zimbrul şi Vu.lpea,in care
aluzia politică îndrăznontămocnea în cenuşa fabulei traditionale,viata socială
a celor două Principatestagna sub povara ocupatlcistrâino, a rcnctiunltsi cenzurii. In acele "timpuri sterpe", cum le numeşteN. Iorga1,puţinele ziare care
1 N. Iorga, Istoria presei.româneşti,Bucureşti,'Adevar-ul.
1922,p. 101.
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primiseră aprobare de
publicau mai ales ştiri oficlalo,o modestăliteraturi! de foileton şi o
comercialăneutr-ă,evitînd orice implicaţii
politice. Este vorba ele "Vestitoruiromânesc=al lui Zaharia Carralechi. de
"Buletinele"oficialeale sE\pl'nirii,de .Foaic sătească"sau de "Gazetade Moldavia", ambele aparţinînd lui GheorgheAsachi, La mijlocul anului 1830,se
iniţiază tipărirea "ZilTlbrului",
prin care un grup de tineri din Iaşi Incercauo
rcvitaliznrea rniscari! intelectualelocale :;i naţionale. Suprirnatâdupă citeva
Iuni pentru douăzccli cinci de zile, gazeta va f'i din nou Intcrzlsăîn j'('bruarie
18:32şi nu se va mai relua decît în 1855.an in care V. Alecsandriizbuteşte,
depăşindoprelistilecenzurii,să editeze "Românialiterară", iar 1\11.
Kcgălnlceanu,
"Steaua.Dunăr-it",la care Urechia.va fi,. nu peste mulţi ani, secretar de redacţie şi apoi redactor. In revista lui Alecsandri,Urechia publică proză istorică
;,;iversuri. Alte versuri îi apar în acelaşi an, 1855,în "FoiIeton1.l1
Zirnbr-ului",
în timp ce pentru "ZilTthrul"asigură secretariatulde redacţie. Dar, cu ade..
vărat, activitateade publicistmilitant :;i unionistel şi-o începe (l dată cu apa..
riţia,
la Paris,
a "Opiniu!,lii"
(JB57),"organ
al rornân
ilor
din Boiliac
străinătate",
domadar
politicopus
direcţieisusţinute
de "Buclumul"
lui
Cezar
şi pe hebC8.I'(
Urechiaîl Irriţiază,îl redacteazăşi editează,cu ajutorul material al unu; grup
de emigranţi politici şi de studenţi. In anul nrmător, întors în ţară, tînărul
profesorva redacta, alături de IancuCodrcscu, "Zimbrul şi Vulturul", gazetA
care la. începutullui 1859fuzioneazăcl( "SteauaDunării"unde, sub conducerea
lui M. KogiilnkccU1U.
ptna la .intra1'ea1tcgstuir.l
în minister,şi apoi asumîndu-si
toale. responsabilităţile.. redactor împreună cu acelaşi.I.Codrescu şi eu
V.M{dines(u.In. ianuarie 1()0, dîndu-securs unei iniţiative.comunea celor două
rnlnisterode resort de la Iasi şi Bucl1reti,.seinrcgistrcazi.'i.
.apariţia, sub titlul
"Instrucţiuneapublică" a unui buletin dedicat problemelorînvătărnîntulut.Cel
din.Bucuresti.val
prim număr fusese pus în circulaţiedin luna noiembrie
a anului anterior, este îngrijit de A. T. Lau.rian,.în timp cc de alcătuireapublicaţiei.periodiceconsoredin Moldova.se. ocupa Urcchia,In calitate de director
al .Ministerulul.In. ultima p'"rtE'il aceluiaşian, în toviir{)şie alţi ieşel1i,prin.tre care .C.. J\IîrzesClf
şi 1. Mi;)lail,
..el)ntemcilm'l ,,/\1ene'.J!
romD.n",la care din
fehruadecare
\:rnn{ltor
va l·ămîne.
singurul
rcdador.KogL\lniceanu,
In 1B61,.prinsUrcchin
în vîrtejul
luptelor
politice
s1.lcceclaseră
diderii
IDinistcrulLli
scoate.
împreUI1;}
cu C-;h
.. Petrcscu o nouă gnzetn.po1iii.cti!)l)acia\·căreia nu-i YElfi dat
S{lapară decît trei luni. IstC',.d:ici except{;In.
colaborareaIa:Progresula lu.i
M.Kog<'ilniceanu
.din lHG3,]a ..Epoca" Gr. Vqlturescu(l8G5)i la "SentineJa
romil.:1i'l
(1857),tnc,blco
yltima iniţiqLivii
dorm·niul
El lui
V,. .it.. l;rechia,
celor
care legazet;1rIeipolitice
va scoate sub d.ir(;cta
îndruJlwre.polit,icătl lui M.
deceniului-- "Adunarea
naţipnale"(1860-,-1870),
de lel
.
opinii politic>e.
alecelui·
lalt .redactor,'1'.Pascal, se va
cîteva luni, şi "Infol'maţiunlJe
bucurc.)tcrtc.(lBG1--1g72),
.'
.rproapetrci. 'an.i.o vti srh singur,
dar CCirey'aad1posti pagil1ileci,.ca ,şi ..,:·\du.n?:.I'eanationale
dealtfel, ITI
uIte
8rticolC'c,oresr)ondenT0
i n(?tepolf;IY11qe
alehj }yL:K.ogiilniceanu
In intervalul de timp.s.cursÎXltre.1862şi 18.GO,Urechi"lldedic<'i. entu/.I<N"II_II
:;.;iexp'(rientajurn':1HsLiccl.
llnor publlcnţ:iiperiodjc:csPE:cializate.
începutul
(;11"
,)rlstr11ctltn:c?u
puhliciiH
•...'\la".continu,a
'.Cll,.'!'12vista'
,..\teneul rornilnH,
difuza gratuit :T1'1
.toate,;ccili1e
din...:ară.. Le url'neaz5.
.."lluletinol.insruc"..
n11hlir'p",
editat la nu(uretj în dou,l s(,rii j::1::mii18(iD-·-18îl6
şi 186'/----[f)()8,
ca
:şi
la.
"l\teneul
romln"
"vea
cfJlaporarea
conSeCYClltă.
a Ivi pentru
TI.1'.
apoi "Anuarul general
instrucţiuniipublice din Hohlânin",
şcolari 1863--,.-lB8,-1
şi
volUlne de sub tipar în lBt37),
un
cIir.lisLoria
cu caracter didactic lln,j-\lr.Clanah
n1 cuH:elor'"
(1868).i\cestepreCN>llpItri
vor continua,firesc, 'il. dUPi'i1370,cîndV .. A. Urechi"
se va îngrJji de tipC!l'ircaaltor publicaţii dedicate învăţămîntuluisau propa..
iwţ.ibnaleşicultl!rah' ("Albulllmacedorom{in",
1f:)80)
şi CÎndva colabora
la
"Analde
Academiei",
la
unele
g.c:zete
politice
("Trompeta
Carpaţilor"
1872,
"Lupta".îh,1!.l94ş.a.) sau de informaţie("Uni'H:,!'Sul"
în 1901)şi
la marHein
reviste
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literare CnIlevisla
contimporanu''in 18'75,.J::'cv.ista
literară :şi :ştiinţ:ifică'înlB.'lG
,LiteratorulHin 1882"--1884,
ICon_vo:rbiri
literare" în 1877----1892
s.a.), Dar nici
cind, după 1870,publicisticalui nu va mai rezas; înflăcarurea'si disponibiliLatea pentr-uIupta
scris pe care le lnanif(7.s'tCtSC
l'nanii ;60.'Se incheiase
atunci o epoca,i
numai pentru,V. A. Urechia,ci ;d.pentru alţi
de
renume ai timpului,cum ar fi C. A, Hc:,ettisau Cezar Bolliac şi, din
genenlţie, N, T. Orăşunu,1. C. Fundescu,l:ugeniu Car-ada,C;T,Ilar.Bossu,eceantl.
In locul idcalurilorpasoptlsteşi uniornstese afirmau acum
comandamcntc
politiceşi socialeşi în noile îrnprejurăr!era nevoie,de alte
gazehireştL
Se anunta epoca z.laristicl! profesionisteşi specializate,a gazetelor de mare
tiraj, dedicate mai ales informaţiei,pub1icit.iiţii,
dar uneori şi a entuziasmului
de comandă,a principiilorpuse.Ia .rnezat,a zinristuluimercenarşi venal.
V. A. Urechia şi-a rostit întîia dată crezul gazctărcs«în m-ticolul-proar-am
al "Opiniunii",pllblic'aţ.iepe care o eclita la Paris in 18;17.Era o u:azeti.de
opoziţietinerească,ele revoltă impotrivaunei direcţii pe
prin "Iluc:iumul"
lui C. Bolliac,anumite cercur; polrticeincereau s[\ o
romănilorai)aţi
in cmigruţic: sau 1:1studii, 1:nciide atunci1Jrechia
t;clurHeacţtunii
sale ziaristice cu destulă Iimpezirne.
.Insplrîndu-scdin experierrţaunor naţiuni
unelepresa iperfodicâparticipala viaţa politicăşi socialăde aproapedouă
el socoteştejurnalismul drept un elernent indispensabilal sociel{lţii,
care trebuie pus în slujbaintercselorvita1.ealoroIr1t:lnilor.
erau
zarea Unirii şi obţinerea "suveranităţIinaţionale".Unirea avea .pentru Urcchin
sensul deplin al rcallzăril unei Hornâniimoderne,El scrra.: "EritajvJ cel mai
preţios,cel IIIai gloriosce ne-au lăsat părmţii noştri 111,l
este..numai il muntcanului sau a lHoldoveanului
r... ]este a tut<lrorcopiilor·l{omtmiei"şi, in continut1re,iHlJn:irea
estesentineJa..cearnaj tare şi care singurăvaputeE\ păzi :pen-:
iru viitor depozitulce ni-i încredinţat de străhun.Li.
noştri: suveranitatea.1'0]il(lnII"
z. Reluind,peste un an, în editorialuldin printul
al ziarului,,7.1m-·
brut şi Vulturul",.acesteidei, publicistulafirm{tnecesitatea ase înf{\ptuio
"lJnire cornplctii:',o "asir:nilaretotală""şi vede ca o 'datorie c1epelspecti·vi.i
stituirea unui stat llnţioI'lal,pe baze neri,n.loderne,printr,un.proces
ficare H forţelorlatente ale poporului,a tradiţiilor naţiOIUlle
3, întiiul
sîptâmînahll.ui"Dacia"ii dli prilejul .de a l'eveni la cele scrise
exprJrnarclTlailirrlpede,luai b.oti.irJtă:nStindareh.l]
nostru este
nisr".ului r... ]Cai·ta dispare,ca să facem Ioela toL românuJr... ] Visul nostru
este Il.oruânia";.Pentru'ca programulde acţiuneziaristici.ial luI Ur1cehia
si fie
conturatîn
lui, acestor eJ.r:mentedcordin politic trebuie S{I.li seali'Lture
altele în linia
culturaleşi literare. Hostulunei reviste, aş$1cum îl defineşte Ia 1860.,1n articolul-programal "Atcneu]ui·roman",·este acela de ti răspunde nevoilorde învăţăturii,de educaţieşi, abia.în al. treileclrind, de ,,,delectare" a cititlrrului.Opublicaţic Htenll'ă,adăuga 11rec11ia,
are datoria de a deveni
şi ,,,un tablou iidd" 'al .cerinţelor,speranţelori progrcsuJ
ui dintr-o epocăanu,.
mc5. Sursa ele la care se l'cvcndicăin domeniulideologieiliterare este .uc.eea
a "Dadei literari,'" iar ţelul pe care şi-lpropune, de la care nu va abdica
lliciodaUi.corespundeiclealurilorsale politic(, o
.şi o literatură:unice,
puse în slujba.1upteinaţionale0.
In paginileplJblicaţiilorsalte'.Urechiaeste
El fosteautorulcelor
mai multe editoriale,scrie corneniariilede politicl
şi externă,altecomentarH
unor 'evenimente<
·socialeşi culturale importnntesau cuallU
mite semnificaţiipolitice, l'edadedzătil. buletin al ştirilor şi articolelorreferitoare la Principateşi români şi apănlte in ziarele străine mare.Circulaţie.
Tot el traducea,
cind era cazul. unele dintre
înso'\indu-le
"Opi.nill1wa",
1, 1857,.
nr. 1.
"Zimbrul,i Vu1turul,IV, 1858,nr. 1.
"Dacia",l, 18Gl,nI'. 1.
V. A. Urechia,Iaşii, "Ateneulromân",1, 1860,nr. L
6 V.A. Urechia, "Dacia","Dacia",1, 1861,nI'. 1.
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l74
ele multe ori de adnotări, alcătuia răspunsuri la scrisorileprimite, note polemice şi. o revistă a presei periodiceromâneşti,saturată mai întotdeaunade alte
accentepolemiceşi satii-lce,selecta ştirile pentru diverse rubrici, Iăcea o cronica
literară sau teat.ralelşi recenza c:iirţide filozofic,istorie,pedagogic,manualeşcolare, culegerielefolclor'.
Hefledindo realitate imcdintăşi fiind ancorată profund în aceasUireaEtate, cea mai mare parte a publicisticiipoliticea lui. Urcchianu Se' mai adresează astăzi decit soecialistulurinteresat S{l refacă relieful zbuciumatal acelor
zile. Aproapela fel' trebuie apreciatîn ipostazade critic şi reccnzentcare suDUl1.E'Cl
consecventtextele discutateunui criteriu de valoare socotit unic - 1'<1lJortareala idealul national si oficia în numele <'1ccstu,i
criteriu,de cele luai
multe ori cu Intoleranţă,cu sentimentuldi se rosteşte pe deplin autorizat.
El era in privinţa gustului literar adeptul unor Iormulo corespunzătoare
mai curind paşoptismului,Preferind fabula poezieilirice mai noi şi povestirea Istorică de factură desuet-romanticiiprozei cu implicaţii realiste, Urcchia este aproape de epoca sa în textele satn-iccpe care le compune,precum
şi in memorialisticaşi povestirilescrise în el doua parte a vieţii. Interesulsău
se îndreaptăcătre literatura cu efecte morarlzatoarcdirecte,carp Învaţă şi educa.
O afirmă aceasta adesea în coloanelel\ten(:ulei romări''sau ale .Dacici'',[1c010
unde tipăreşte şl unele din JncercăriIcproprii. Cronicilesale dramaticeabordează piesele jucate pc scenele celor două teatre naţionaledin acelaşi punct
de vedere.Subliniind,ca şi alti publiciştipostpasoptişti,eficienţasocialăimediată
a teatrului, rolul său de "şcoală"a moravurilor,el pretinde autorilor dramatici
autohtonişi traduoători
lor să ofere texte corespunzătoarefrămîntărilorşi necesităţilor epocii.De aceea, va cere să nu se mai rcprezintepiese franţuzeştidin
repertoriulteatrului bulevardier,de aceea se va arăta nemulţumitchiar şi de
textele comiceale lui V. Alecsandri,scrise după 1859,crezînd că află în ele
tipuri şi situaţii ele natură să ne compromităîn ochii străinătăţii,reproşîndu-i
poetuluică nu arată înţelegerepentru ceea ce Urechianumea ,,Începutulunei
organlzări",cii face loc în "cirliticelele"
sale unor personajeîn care pot fi recunoscutipoliticienimarcanţiai zilei7.
Rigid desigureu acele aspecteale politiciişi culturii pe care le credea în
contradictiecu convingerilesale, mai puţin sau deloc receptiv, din acelaşi excluslvisrnde naturii ideologrcăla noutate şi modern, "superficialşi bombastic"
uneori, aşa cum îl caracteriza G. Călinescu,generalizîndnejustificat,Ureclria
11fost insii întotdeaunapreocupatde chestiunileesenţiale ale timpului său i
s-a manifestatca atare nu numai În critica literară şi dramatică,ci si în sLudhle şi articolelesale ele istorie, istoric literară şi filologie.Lvau atras, deopotrivă, noutăţile arheologice,documenteleistorice si vechi1emanuscrise,civili..
zntia şi literatura ţărilor din Europa vesticiişi ale acelora vecine nouă, tradiţiile şi. cultura populară, pedagog
ia şi invăţămîntul,teatrul, artele plastice şi
muzica.A scris despre toate acesteaşi despre alte zone ale vieţii noastre sociale
;.;iintelectuale,rtsipindu-sicunoştinţeleşi entuziasmulîn mii de pagini de gazetă,
cîteodată cu erori de informare,mult exploatate de criticii săi, străduindu-se
însă, atît cît i-a stat în putinţă, să transmită şi cititorrlorceea ce ştia şi ceea
ce afla. Ziaristicasa, în unele aspecte ale ei, a fost una de informare la un
nivel superiorşi, uneori, de popularizare,aşa nun au procedat înaintea lui şi
I. Heliade-ădulescu,Gh. Asachi,sau G. Bariţiu<şi, în acelaşi timp cu el, B.P.
Hasdeu.Prm alte aspeete,acesteadominante,activitateaziaristicăa lui Urechia
a av-utun Glrilder politic şi, de multe ori, conjunctur41.
Deşi nu se situeazăla
nivelul jurnalisticiipracticate de Heliade,Kogălniceanu,Bolliac sau C. A. Rosetti, această nctivitateîi dă totuşi dreptul redactorului.Opiniunii"să fiesocotit
unul dintre cei mai reprezentati
vi gazetaripolitici ai anilor 1850--1870.
Ceea ce a făcut ca odată cu trec-ereavremii o bună parte a publicisticii
lui Urechiasii capete un aer revolut şi chiar ridicol a fost maniera Sade il
7 V. A. Urechia,Bul,etimLl
de zi, "Dacia'"1, 1861,nI'. 11 şi RusaUilein snlllJ
l.1dCremene,"Dacia",T, 1861,nr. 15-19.
BDD-A1475 © 1976 Editura Academiei
Provided by Diacronia.ro for IP 35.175.249.232 (2023-01-09 14:58:21 UTC)

5 ---

PUBLICISTICA
LUIV.A. URECHL\
INEPOCA
UNIRII

1'75

scrie. Stilul său este încărcat,accesele de retorîsm abundă, sînt frecventeneologismeleneasimilabile,argumentelese succed într-o adevărată avalanşă şi, nu o
dată, firul logic se încurcă in meandreleunei sintaxe cu totul particulare.Usor
de parndiat,cu expresii memorabile,dar, de multe ori, numai prin solemnitatea generatoarede ridicol,Urechia scria probabil prea repede, sub presiunea
evenimentelor,cu o exaltare adeseadăunătoaresub raport stilistic. El poate fi
socotit,din acest punct de vedere,alătur! de C. A. Rosettisau de PantaziGhica,
unul din întemeietoriiunei nedoritescol! stilistice în gazdiiria română, şcoală
împotrivacăreia s-a ridicat mai înfii T. Maiorescu si pe care au combătut-o
mai tîrziu, folosindarmele satlrci şi ale umorului,1. L. Caragiale'ii Anton Bacalbaşa.
V. A. Urcchia a initiat şi a redactat.un număr de aproximativdouăzeci
ele periodice,dintre care pc unele le-a scris luni şi chiar ani intregi singur, a
colaborat.la alte douăzecide reviste si ziare în limba română, şi, din cîte se
ştie pînă acum, la zece gazete din strâinâtatc.Ce râ.mînedin această trudă in..
delungată,stăpînită de febrilitatea iniţintului şi supusii celei mai aspre contestaţii? Mai intii afirmareastatornicăa unui crez naţional şi patriotic şi apoi
acele pagini în care, sustrăgindu-seaccidcntalulutşi pasiunilorpolitice,Urochia
s-a ridicat, şi nu de puţine ori, la înâltimea evenimentelorşi înfaptuirrlorcu
C'.1'O
a fost contemporan.
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