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Într-o societate �i mai ales un context politic tulbure/tulburat ca al 
nostru, un demers editorial precum cel reprezentat de temerarul triptic 
intitulat Oratorie politic� româneasc� (1847–1899) ar trebui salutat 
precum unul esen�ial. Consultarea unor asemenea surse de vârf valoric 
ar putea f�r� îndoial� inspira �i, pe termen lung, ameliora, odat� cu 
schimburile de energii oratorice din ce în ce mai viciate de pe scena 
politicului, întregul peisaj public românesc. Din fericire, pentru 
pasionata cercet�toare Roxana Patra�, recuperarea memoriei discursului 
public românesc a stat, pe bun� dreptate, sub semnul urgen�ei, în ciuda 
modestiei (aproape ireale) cu care semneaz� Nota asupra edi�iei: 
„antologia care vede acum lumina tiparului nu are drept miz� ilustrarea 
unui canon exigent al oratoriei politice române�ti, ambi�ia mea fiind 
aceea de a realiza o selec�ie cât mai cuprinz�toare, ceva mai variat� �i 
mai complex� în raport cu anterioarele încerc�ri de antologare. Ca atare, 
miza prezentului demers editorial a fost aceea de a oferi cititorului o 
panoram� a gândirii politice române�ti, concretizat�, de-a lungul 
maturiz�rii sale lingvistice �i ideologice, într-o palet� foarte complex� 
de stiluri �i abord�ri retorice individuale. Chiar dac� bog��ia domeniului 
investigat m-a îndemnat adesea s� procedez altminteri, am încercat s� 
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elimin pe cât posibil comentariul prea personal �i s� r�mân în limitele 
unei abord�ri mai curând filologice �i didactice decât istoriografice 
stricto sensu. Având a�adar în vedere recuperarea memoriei discursului 
public românesc, am eviden�iat valoarea unor texte mai pu�in frecventate 
sau intrate pe nedrept într-un con de umbr�”. 

Într-adev�r, antologia tripartit� care a v�zut lumina tiparului gra�ie 
unor eforturi editoriale ie�ite din comun – unice, în primele dou� 
volume, conjugate, abia în cel de-al treilea – ofer� cititorilor atât bucuria 
(re)întâlnirii cu unele personalit��i �i discursuri exemplare, cât �i 
surpriza reconstituirii unor figuri a c�ror contribu�ie pe scena actoriei în 
serviciul public merit� cu siguran�� reconsiderat�. Iat� doar câ�iva dintre 
oratorii, retorii �i limbu�ii ale c�ror discursuri de diferite tipuri 
(„proclama�ie”, „protesta�ie”, „apel”, „expunere de motive”, 
„interpelare”, „adres� de r�spuns la mesajul Tronului”, „discurs în 
cestiune personal�”, „toast”, „discurs la întrunire electoral�” �.a.) pot 
face deliciul unui public filologic, politic, juridic etc.: C.A. Rosetti, 
Dimitrie Br�tianu, Simion B�rnu�iu, Ion Heliade R�dulescu, Ion C. 
Br�tianu, Anastasie Panu, Mihail Kog�lniceanu, Vasile Boerescu, Barbu 
Katargiu, B.P. Hasdeu, Titu Maiorescu, Dimitrie A. Sturza, Nicolae 
Ionescu, Petre Gr�di�teanu, P.P. Carp, Alexandru Lahovary, Take 
Ionescu, Barbu �tef�nescu Delavrancea, Nicolae Filipescu, Al. G. 
Djuvara, Alexandru Marghiloman, Titu Maiorescu, Ion I.C. Br�tianu. 
Date fiind cele dou� coordonate majore care au orientat selec�ia exigent� 
�i riguroas� a textelor (pe de o parte, „excelen�a estetic�”, pe de alt� 
parte, „relevan�a documentar�”), ele pot constitui, într-adev�r, surse ori 
etape esen�ializate ale istoriei noastre na�ionale, într-un interval care s-ar 
fi putut numi, f�r� doar �i poate, al (re)de�tept�rii sau m�car al 
con�tientiz�rii de sine. Cunoa�terea lor este imperios necesar� mai ales 
ast�zi, când, din p�cate mai mult ca oricând, „popularitatea faptelor 
îndeplinite”, la care râvnea un P.P. Carp, �ine de regimul utopic. 

În orice caz, un merit remarcabil al celor trei opuri intitulate, cu 
simplitate reveren�ioas�, Oratorie politic� româneasc� (1847–1899) 
este acela c�, odat� cu mostre dintre cele mai elocvente (sic!) ale 
gen(i)ului oratoric românesc, ele recupereaz�, inclusiv prin concentrate 
de imagologie deghizat�, imaginea absolut seduc�toare a unei societ��i 
în curs de modernizare, dar cu orgolii de maturitate. Un subiect care îi 
vine m�nu�� Roxanei Patra�: un cercet�tor cu spirit dilematic �i polemic, 
ascuns (diplomatic!) în spatele unui discurs autoexigent �i erudit. 

 

 
 

 


