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Maiorescu,
din nou
În studiul Oratori, retori și limbuți, Titu Maiorescu își propune,
pe de o parte, să ilustreze felul în care s-a dezvoltat arta oratorică
parlamentară de la noi, pornind de la Constituția din 1866 până puțin
după 1900 (studiul este publicat în Convorbiri literare, în 1902), iar, pe
de altă parte, „să arate evoluția opiniei publice în judecarea oratorilor
noștri“, luând ca unitate de măsură cei treizeci și șase de ani de
experiență proprie și observație directă a elocinței politice românești.
Așadar, în ce privește acest de-al doilea aspect, ar fi vorba de
a scoate în evidență, în cel mai curat spirit maiorescian (preocupat nu
de partizanatul politic, dar de „partea literară și întrucâtva educativă“ a
problemei), evoluția spiritului critic în judecata și receptarea discursul
parlamentar, trecerea treptată, în trei perioade, de la o „fază a formelor
fără fond“ (discursul pur frazeologic, vibrare „sonoră“ lipsită de orice
suport rațional) la „faza maturității“, de după 1899, moment în care, cum
scrie Maiorescu, „viața noastră constituțională începe în sfârșit să fie
serioasă“. Articol polemic în bună măsură, cu numeroase exemplificări
ținând de arta satirei și a pamfletului, studiul lui Maiorescu nu rămâne
cantonat doar la epoca pe care o cercetează, ci devine pilduitor, sub
multe aspecte, așa cum se întâmplă cu orice satiră memorabilă, și pentru
vremurile actuale. Din lectura lui, unele analogii sau unele învățăminte
chiar sar în ochi.
Potrivit periodizării maioresciene, întâia fază a elocvenței
parlamentare românești (de la 1866 la 1884, anul revizuirii Constituției,
dar și al primei puneri în scenă, în noiembrie, a Scrisorii pierdute) are
drept „celebrități“ trei ipochimeni aleși deputați și în a căror încondeiere
caricaturală marele critic se dovedește magistral. Cum arta portretului
clasic se bazează pe anatomie, Maiorescu are nevoie, pe acest fond,
doar de câteva tușe pentru a face din aceste personaje ridicole niște
apariții fantasmagorice. Să ne aducem astfel aminte că „formele fără
fond“ sunt, la rândul lor, comparate cu niște stafii, corpuri fără corp. În
Oratori, retori și limbuți, și discursurile ridiculizate și autorii acestor
discursuri sunt, deopotrivă, exemplificări ale unor „aparențe fără
realitate“.
Maiorescu e îndreptățit astfel să recurgă, într-una din concluzii,
la Caragiale: „Discursul lui Cațavencu la întrunirea electorală din actul
al 3-lea seamănă aidoma cu discursurile celebrităților din prima epocă
a elocvenței noastre politice“. Întrebarea de căpătâi a lui Maiorescu
e legată însă de cum a fost posibil un asemenea lucru. Așadar, cum
s-a putut ca niște demagogi, situați, de fapt, între „retori“ și „limbuți“,
după standardele epocii de la sfârșit și început de secol, să treacă drept
oratori serioși, de luat în seamă, cu aproximativ o generație mai înainte?
Explicațiile, potrivit lui Maiorescu, s-ar putea găsi în naivitățile epocii
de debut parlamentar, în lipsa de experiență politică a publicului, în
puținătatea educației în genere, în rătăcirile gustului și judecății. „Pe
vremea aceea – scrie mentorul Junimii – cu cât vorba era mai pompoasă,
cu atât se confunda mai ușor cu ideea și părea mai aproape de fapta
măreață“. Astăzi, probabil, am numi astfel de lucruri „populisme“.
Dar tot Maiorescu, în studiul său, ne oferă și una dintre soluțiile de
a le combate. De pildă, necesitatea de a lucra la „înțelegerea că îndărătul
programelor și discursurilor politice se ascunde o viitoare îndreptare sau
o viitoare suferință și că vorbele rostite în Corpurile legiuitoare se traduc
uneori în fapte care alcătuiesc însăși istoria țării“. A bon entendeur, salut! n
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