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SECOLUL AL XIX-LEA
ªI PERSONALITÃÞILE SALE – JUNIMISTUL PETRU TH. MISSIR

Am ales – pentru tema propusã de colegii de la „Casa Mureºenilor“ ºi pentru a ne încadra cât
mai fidel în ideea impusã de subiectul nostru – un nume care, prin preocupãrile sale, a contribuit la
întregirea vieþii culturale din Moldova secolului al XIX-lea ºi la completarea imaginii intelectualilor
vremii. Este vorba de Petru Missir, junimist în primul rând ºi activ intelectual în varii domenii, care a
trãit în a doua jumãtate a secolului amintit. Este un nume relativ uitat. Doar cei care se preocupã de
Junimea – bine-cunoscuta societate literarã ieºeanã de la 1863 –, al cãrei membru era (bucurându-se
de stima mentorului ei, Titu Maiorescu), îi cunosc întreaga activitate.
Petru Missir se naºte la 8 octombrie 1856, într-o familie de origine armeanã, tatãl sãu,
Theodor Missir, fiind negustor în târgul moldav Roman. Studiile liceale le urmeazã la Iaºi, la Liceul
Naþional, pânã în 1873, când pleacã la Viena, ca student al Facultãþii de Drept. În perioada vienezã
devine mai întâi membru ºi, apoi, secretar al Societãþii studenþilor români „România Junã“. Aici, la
Viena, citeºte, în „Convorbiri literare“, pe Titu Maiorescu ºi devine adeptul principiilor acestuia în
privinþa ortografiei fonetice. Este preocupat de întregul fenomen lingvistic, mãrturie fiind notele de
curs (aflate în manuscris la Muzeul Literaturii Române), 55 pagini cu titlul Din metricã, retoricã ºi
sintaxã ºi 19 pagini Despre vocalele finale. În aceastã perioadã se aflã în legãturã cu Titu Maiorescu.
Dovada este scrisoarea de mulþumire, semnatã de Titu Maiorescu ºi trimisã tânãrului secretar al
„României June“, în care se spune: „Lucrãrile mele literare la care benevoiþi a vã referi, ºi despre care
din parte-mi aº dori sã fie mai însemnate nu sunt nãscute dintr-un spirit de blândeþe. Ele sunt o criticã
cu adresã ºi amarã în contra unor direcþiuni în literatura ºi ºtiinþa românã pe care le-am crezut
primejdioase pentru naþiunea noastrã. Cãci misiunea cea mare a acestei naþiuni este astãzi de a-ºi
ocupa un loc în mijlocul popoarelor de culturã ale Europei. O asemenea sarcinã însã cere de la
oamenii publici o minte aspru disciplinatã ºi o inimã pururea onestã. Unde aceste însuºiri lipsesc
ºi se înlocuiesc prin simulãri acolo este datoria criticii de a lovi. Rãul pentru a pregãti binele. Astfel
aceste lucrãri au intrat în luptã cu timpul prezent ºi prin urmare nu putem a avea speranþa decât în
viitor. Viitorul începe cu Dumneavoastrã, Domnilor, de aceea sunt fericit când vãd cã tinerimea
studioasã – deºi împotrivindu-se la cutare sau cutare idee izolatã – recunoaºte în loialitatea acestor
lucrãri o luptã sincerã pentru ceea ce sã fie obiectivul celei mai înalte îngrijiri în viaþa publicã a unui
popor: pentru adevãr“. (inv. 6769L)
Acest text al lui Titu Maiorescu, aflat de asemenea în patrimoniul M. L. R. Iaºi, este o copie
autografã a lui Petru Missir dupã adresa de mulþumire trimisã „României June“.
Din 1876 se mutã la Berlin, unde, în 1879, obþine titlul de doctor în ºtiinþe juridice. Urmeazã
o perioadã de profesorat la Universitãþile din Iaºi ºi Bucureºti. La revenirea în þarã, 1880, devenise
membru în Junimea ºi vehement susþinãtor al principiilor literare ºi politice ale Societãþii.
Generaþia junimistã este produsul mai multor culturi. Ea s-a format mai cu seamã prin
înrâurirea culturii germane, apoi franceze ºi engleze asupra unor oameni ca Titu Maiorescu, Iacob
Negruzzi, Mihai Eminescu, A. D. Xenopol, C. Meissner, Petru Missir. Acesta din urmã este
recunoscut drept unul dintre ideologii reprezentativi ai celei de a doua generaþii junimiste, prin
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fidelitatea ºi onestitatea cu care apãrã normele miºcãrii. În perioada Junimii ieºene publicã o serie de
studii ºi articole ce-l menþin, din perspectiva criticului literar, pe coordonatele acestui cerc. Citãm
titluri precum: Din literatura periodicã – 1884, O paginã din istoria „României June“ – 1892,
Încurajarea artelor – 1892, Generaþiunea noastrã – 1892, Junimism – 1897. A promovat o serioasã
campanie împotriva galicismelor ºi a germanismelor, fie din operele originale, fie din traduceri. Este
deosebit de sever în criticile sale împotriva „bolii autorlâcului“, susþinând constant originalitatea
scrisului. Arta clasicã, verosimilul ºi concizia sunt atributele esenþiale ale operei literare. De aceea
nu-l acceptã pe Macedonski (vezi articolul sãu Poezii de Al. A. Macedonski, publicat în ediþia din
1942 a lucrãrii lui Eugen Lovinescu: Antologia ideologiei junimiste – culegere de studii neadunate
pânã acum în volum, la p. 441). Spiritul sãu deosebit de riguros, chiar caustic, adesea accentuat
pamfletar, unde ironia este apãsatã, ne poartã cu gândul la ideea cã rãceala judecãþilor este
împrumutatã de la mentorul Junimii, Titu Maiorescu. Missir susþine cu fermitate ºi sinceritate în
acelaºi timp rãspândirea, dar ºi apãrarea principiilor Societãþii Junimea. Nu pãrãseºte acest mod de
gândire nici chiar atunci când, în 1913, trece în partidul politic al lui Take Ionescu, pãrãsind gruparea
junimistã.
Influenþat de Herbert Spencer ºi de sociologul Émile Durkheim din Les Règles de la
méthode sociologique, el susþine existenþa unor analogii între fenomenele sociale ºi cele biologice
(vezi articolul Fenomenul social, publicat în volumul Lui Titu Maiorescu. Omagiu, Bucureºti, Socec,
1900, p. 394), dar ºi a unor deosebiri fundamentale date de existenþa conºtiinþei sociale (vezi mss.
inedit Petru Missir), „diferenþa între omul ºi un popor cult ºi omul ºi poporul necult“, cu unele
consideraþii, însemnãri autografe ale lui Titu Maiorescu (7 pagini, mss. inv. 6760L): „Cu toate cã sunt
unele lucruri obscure, abstracte sau greu de înþeles, totuºi este o compunere ce cuprinde multe
gânduri drepte ºi adevãrate. Stilul e simplu, uºor ºi corect.“ Comentariul se aflã pe ultima filã a
manuscrisului, dupã semnãtura P. Th. Missir, ºi probabil notate acolo cu gândul de a publica textul în
„Convorbiri literare“. Cu acest text, Petru Missir se declarã împotriva lui A. C. Cuza, care, în opinia
sa, nu acorda atenþia cuvenitã factorului uman în evoluþia socialã.
În 1884, în timp ce Maiorescu se afla la Bucureºti, Missir este însãrcinat de critic sã se
preocupe de strângerea fondurilor necesare pentru întrajutorarea lui Eminescu, a cãrui gãzduire a ºi
organizat-o, la Iaºi, împreunã cu alþi doi junimiºti, prieteni ai poetului: Miron Pompiliu ºi Vasile
Burlã. Legat de acest subiect, existã o întreagã corespondenþã cu Maiorescu, în care Missir îl informa
pe critic despre starea sãnãtãþii poetului, despre statutul sãu social, la Iaºi, dupã revenirea din
sanatoriul de la Viena. Descoperim onestitatea ºi seriozitatea cu care omul Missir îºi împlinea
îndatoririle (vezi scrisorile din 25 martie 1884, 13 mai 1884, 30 august 1884, adresate lui Maiorescu).
Cercetând mai departe fondul Missir, descoperim un manuscris al cãrui titlu ne apropie ºi
mai mult de tema propusã. Textul se numeºte Secolul XIX. Este cunoscut faptul cã Petru Missir
rãmâne un fidel adept al ideilor politicii conservatoare junimiste. Conþinutul textului susþine aceastã
afirmaþie. Citãm un fragment: „Secolul XIX a adus în lume, dar mai cu seamã în Europa, ca rezultat al
culturii sale, un curent caracteristic lui, care este curentul naþionalitãþei. Faptul concret al deosebirei
de naþionalitate au ajuns la conºtiinþa popoarelor“. Autorul studiului comenteazã cã, în cele 11 pagini,
urmãreºte sã analizeze noþiunea de naþionalitate, ºi anume din perspectivã culturalã, „întrucât ea
trebuie sã fie un element de culturã, cãci numai în aceastã privinþã poate fi o cercetare folositoare
pentru noi“. În final, autorul textului conchide: „Din cele expuse pânã acum se poate uºor vedea care
este calea ce ºi-a croit «direcþia nouã» cãci aºa este numele literar al acestei ºcoli de care ne-am
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ocupat. Mai rãmâne de zis un lucru: viþa popoarelor e mãrginitã ºi vremea pierdutã în lucrãri rele e
pierdutã pentru lucrãrile mai bune, de aceea noi ne formãm o generaþie mai nouã de combatanþi sã ne
socotim de datorie a ne ridica deasupra trecutului izvoarelor ce se hrãnesc la noi din mistificarea
întregii situaþii, se cuvine sã avem mai mult interes pentru lucrurile aceste, fãrã a ne lãsa influenþaþi ºi
informaþi de opinia publicã care, la noi, nu e încã destul de coaptã pentru a conduce pe om de principii
înalte ºi serioase. Idealul meu este a avea alãturi cu mine duºmani ºi prieteni ieºiþi din hotãrâri
nepãrtinitoare ale unor convingeri fondate pe realitatea situaþiei. 13 martie 1835 P. Th. Missir“.
Petru Missir a reprezentat statul român la Congresul de drept internaþional de la Haga, din
1893. A fost recunoscut ca foarte bun specialist jurist. O confirmã numeroasele participãri la
congresele de drept internaþional privat. A publicat lucrãri cu caracter juridic ºi legislativ, precum:
Dreptul la succesiune al strãinilor –1885, Efectele popririlor –1909, Dreptul de moºtenire –1921.
S-a dovedit a fi un harnic publicist. În anii 1889-1900 a condus sãptãmânalul ieºean „Era nouã“,
oficiosul grupãrii politice junimiste, ºi a devenit, în 1902, membru al comitetului de redacþie al
„Revistei române“ din Bucureºti. A abordat, deºi restrâns, ºi domeniul criticii literare (am menþionat
deja câteva titluri de articole), cu argumentãri ce pãstreazã influenþe ale lui Maiorescu.
Petru Missir s-a stins din viaþã la 10 iunie 1929, la Bucureºti. În acel moment Nicolae Iorga,
care a avut strânse relaþii cu Petru Missir (vezi corespondenþa dintre cei doi), fãcea urmãtoarea
însemnare: „Cu Petru Missir se duce dintre noi unul dintre rarii reprezentanþi ai sufletului românesc
în epoca de ascuþitã ºi nemiloasã criticã prin care s-a pregãtit terenul pentru noul avânt de idealism,
necesar înfãptuirilor de ieri“.
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