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Nu�cut în localitat�n Vil:>ncş!.i, jud. Tt'lecrn1an. Cursuri 
la liceele „Dimitrie Cantemir-' şi ,,Spirn Haret"' d!n Bu(·c:
re�lL Debutează ca licean în revista .,Vhîstarul·' (lfl27>. 
Cursuri unb:ersitare la Facultatea de Litere şi Filozofic d;n 
Bucureşti (1928-1931). 

A fost bibliotecar la Seminarul de Istorie a filozofil'i, 
rn2mbru al Asociaţiei „CdL('rion" (lPT�-1934) ; studii pc:1-
Lu specia1izare în Frnntn (Hl38-19::m) ; doctoratul în fi-
101.Gfie la Universitatea din Bucmcşti, cu teza Schiţă pen
tru istoria. lui. cum e cu putinţă ceva nou (publicată în ace
h<;i an, 19·10). 

In anii războlului monclial este referent pcnlrn filoz:)iie 
în cadrul Institutului româno-german de la Berlin; edi-
1 eaz[i, împreună cu C. Floru şi Mircea Vulcănescu, p:1: ru 
c:l':·:ml'i uni\'ersilare ale profesorului Nae Ionescu şi an'.rn
r:.'.1 ,.Izvoare de filozofie " (19-12-1943) ; în toamna anului 
lDJ:l îi este respinsă participnrea la concursul pentru ocu
lJ<EC�a conferinţei de Filozofia culturii �i a istoriei. 

între 1949-1958 are domi ciliu forţnt la Cîrnpu1ung
l\'k�•::�l, iar între decembrie 1D58 - august 19G4 es�c deţinut 
poLU;c. 

Din 1D65 este cercetător princip:tl la Centru] de Logic-<'! 
a 1 . .'\eademiei Romfme, de unde se va pensiona în 1975 .. Ul
ti tn ii ani de viaţă i-a petn:cuL la Pj!ti:�i::;, unde se af!:':t şi 
r:1crmintul său. 

în 1988 i s-a acordat Premiul Hcrrkr, im· în 1 ;J:JO n fost 
p:·:m:t membru post-mortem a] Accidc:nici }�cm<1ne. 

Preocupările filozofice ah: lui ConsL�ntin Noicn au cu
p1·:n:-. întregul cîmp al filozofiei, ele la gnos(�olugie, Iilozofiu 
c�:!i•i:-:i, axiologie şi antropclogie Jilo:-'.ofi6t 1<1 onlologie şi 
k;:ic·i·. de 1a istoria filuwl'iei la filu7fJi:in �,js:r::-nntic;\ ele 
1':1 fil: .. . zofia antică la cea conlcmporan:"1. de 1,1 cdiiuri, trndu
cc1 i c: •: :1 intcrprelc"tri la crîtic71 şi CiT�1; i'.'. 

L1.1cr:"tri p1'incipale: Mal/1'!sis san /rnc·u riil,? simple {Hl3-1), 
f'!''fiilli despre sufletul romdnesc (lJHl. Hoslirca filozofică 
rnn1/!,1ească (1970), Creaţie şi frumos io rostirea româneasca 
{ UJ73). Eminescu sau Ginduri drsprl' om ul ckplin al cultu
rii rnn:âncşti. (lfJ75), Sen:imrntul rcm!lncsc ul fiinţei (1978), 
Di>rf >lir<'a întru fiinfă ( 1981), De Dignitatc Eu1'0pa(� 
( 1958) ş.a. 
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St 1tdiile şi articolele slrînse în acest mic 
i�oluni Jac parte clinlr-o lucrare concepută mai 
1nrg şi intitulată : Contribuţ.ii la istOl'ic a 
vieţii spiritttalc româneşti. Lucrarea era 
cc1'ută, prin Institu tul Român din Berl'in, de o 
editură r1ennană. La început, frebuia să fie 
o ,.ist01·ie a .fifozo.fiei româneşti'' pent-ru 
('it.ilorii germani. Arn socotit insă câ o isioric 
a vieţii spfrituale roniâneşti e mai int eresanW 
în ea însăşi, calif icîndu-ne în orice caz mai 
bine în ochii st1·ăi.nătăţ;ii de cum ar j'ace-o, 
deocamc'f:ată cel puţin, o istorie a .filo.zofiei 
româneşti. In aşteptarea tipăririi întregii 
luc1'iiri, in limba germană şi într-o veniune 
adaptată intere:-;ului apusean, am sorntlt 
potrivit sâ dau cititornlni mrnân aceste pagin.7. 

Dato1'ez dlHi prof. Scxtil Puşcarin 
indeninul de a încerca să .scriu această cm·te, 
şi-i exprim aici un gîn.d de. respectuoasă 
recunoştinţă pentYn tot cc am, ciştigat 
adincindu-mu în lumea dulwhti româru.?sc. 

Februarie 1.94-J., B1_u:nre.�ii 
.WTORl!L 



Ce e eteî'n ',Şi !ce\ e istoric 
in cultura românească 

;)De ce nnL românii, etnic vorbind mai 
omogc�ni dccît gcnrnu�ii, 3 trebuit să ne aşteptăm 
soarta o mie de ani ? Situaţia geografică 

defavorab1lt1: nepridnida condiţiilor istorice; 
năvăliri barbare, vecini sălbatici ? Dar aceasta 
ar fi trebuit să fie motive în plus de afirmare, 
elemente de mărire proprie, dacă pornirea 
de a face 'istorie, pornirea oarbă şi primordială 
nt}···�u· fi aruncat irezistibil în vîrtejul 
univel'E;al. AsW.zi b ce-am ajuns ? La voinţa 
·ae a faci2 istorie, Cim' a înţeles acest lueru. 
este E1murit cu tragedia culturilor-miei, cu 

tot ceea ce e raţionat abstract, cor:ştient în 
tragicul nostru. a 

Rîndu.ril0 acested_. scrise de un tînăr ncum 
cîţiva ani. pot nedreptăţi sau nu neamul 
românesc : acensta nu ne inter.esează. Ele 

ne aşaz1. fosă dintr-odată în inima tensiunii 
care dom.in;\. p!! toate planurile, lumea 
românească de azi. 
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Nor ştim că sîni.crn ceea ce· se nume�,;te 
�,o cultur{i. minoră·'. JVfai ştim că a2easta :hu 

înseamn�t ncap:irat infl'riol'itatc calitativ��
Cultura noastrft popularc1. deşi minodL are 
realiz[tri calilativ com1x1'rabile CLl cele ale 
culturilor mal'i. Si slim di avem în această 

- � ' I 

cultură populară o c�)ntinuitate pe care nu 
o au cele mari. Despre strămoşii no�tri geţi, 

plugari şi ciobani, s-a putut spune (Pârvan, 
Getica, 131) dl în sce:oluJ: al VI-Iea a. Chr. nu 
aveau o cultură calitativ inferioară: ci doar 
formal deosebita de a grecilor ; tot ce-i deosebea 
era că ci, geţiL erau săteni', nu or5şerii, ca 
g1·ccii. Dar tocrnai acca��tn ne nemulţumeşte 

azi : că am fost şi sîntem -- prin ce avem 
mai bun în noi - săteni.._Npi nu nwi vrem, să 
fini eier:r,iii săteni ai istoriei. Tensiunea 
aceasta - agravatA nu numai prin faptul 

că sîntem conştienţi de ea� dai- şi prin 

convingerea că „a fi conştient·' poate i�eprezenta 

un semn de sterilitate - alcătuieşte drnma 

g0neraţiei de azi. Economiceşte şi politiceşte, 
culturnliccşte ori spiritualiceşte� 

simţim că nu mai putem de mult trl1i într-o 

Rom.:1nie patriarhal;;L sătească! anistorică. 

Nu ne mai mulţume$1c Remania eternă ; 
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vrem o Românie actuală. Aceasta este 
frămîntaren pe care o descriem) mai josi pe 
plan de cultură. 

Ceea cc d�i un caracter dureros conflictului 
nostru este c{t, teoretic cel puţin: el e fără 
ieşire. A cultiva mai departe! cu precădere, 
valorile spiritualităţii noastre populare este 
o imposibilitate. Orice cultLU'tt conştientă este 
personală. este o formă de individualizare. 
în timp ce ·creaţia populară e anonimă. 
De altfcL aceasta nici nu poate constitui 
o cultură deliberată, voită, ci ţine de 
o anumitţt spontaneitate crealoaee 
care o -ap1·opie mai muli de natură decît 
de culturrt. Deci: spiritualitatea popular·u 
trebuie depLişită - spre creaţie personală. 
Dar cum pot apărea personalit{1ţi de forrnat 
marc îni1·-o lume unde anonimatul e regula ? 
Cum poate apărea pe1·soana acolo unde -
spre a vorbi kantian sau neokantian - lipseşte 
categoria personalităţii ? Eşti dinainte 
sigur că. într-o asemenea lume, individul 
Cl'cator va fi în subordine, faţ{t de 
indi vidualiffttile creatoare din culturile 
realizate : dt, chiar dacă nu va imita şi 
reprnduce� va fi în umbra celorlalţi . Şi atunci 
tensiunea interioară a culturii romfmeşti 
devine : să te pierzi în creaţie anonimă, care 
nu da o cultură majm·ă ? sau să rîvneşti cftll'e 
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c1·ea�ie personală care e în umbra culturilor 
mari din afm·ă -?- O spunem deschis : teoretic 
- după cum arătam -, dilenm aceasta pare 

asliizi fttră ieşire. Din fericire, conştiinţa 

teoretică a insolubiliU1ţii nu ne mai poate 

paraliza. În fapt� noi mergem, dt irc forme 
istorice. Cind un neam sau o cullLll'ă încep 

să coboa1·e din eternitate . ele nu mai pot fi 
oprite nici m:kar de convingerea dt nu vor 
putea înfftpiui dintr-odattt forme istorice 
su pc rioare. 

Ce esic această ctcmiiatc din care 
incepem s[1 ieşim ? - Românul m·e un 
prnverb, revelator -În ce priveşte noţiunea de 
timp şi vreme : „Ceasul umbEt, loveşte. şi 
\7rcmca sUt, vremuicşic.'" Vremea nu-i pare 

curgere. ci stare pe loc , fixitate. permanenţă: 

Vremea stă, vremuieşte. In limba germanu 

a vremui (zcitigen) are, dad nu mă-nşel, un 
sens concret cic duraUt şi petrecere. Aşa se 

intîmplă. pîn{t la un punct, în accepţium•a 
pe care i-o da Heidcggcr. La noi. însă, ,,vremea 

\'remuicştc'i e tautologic . A vremui nu aduce 
nimic nou fată de vreme. O rcpeU1 , o defineşte 
ca neintimplare, ca repaus. Romimul mai 

spune : �,Vren1ea vrcmuieştc, şi ombl 
îmbătrîneşte.-" Nmnai ·omul devine ; vremea 

sh�. -Şi nu stă - pentru cfr ar fi un simplu 

cadru de rf'pcr- pcnh'u fenomene sau o formu-
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pură a sensibilitJţii, cum e la Kant.· Ea e 
i'ncă ceva concret: sp1�e deosebire de noţiunea 
d� timp (de la - .. trmpus:'), care e conceptual' 
şi abstract. Dar e un concret nemişcat. E 
�otul viu al lumiL privit sub specia fiinţei, 

nu a devenirii. 
Alături de ,:vreme:' ca expresie a 

eternităţii, tot cc se întîmplu apare, în fond, 

românului drcp� zţ1dcl.n1icie. „Toate veacurile 
se înţeleg ca ziua de ieri·", spune românul. 

Ceasul care umblrt loveşte, in timp ce vrenwa 
stă ; omul care în1bi'.itrin('Şk, pe cînd vreniea 

stă iarăşi ; actiunile şi străduinţele oamenilor, 
ri'nduielile şi irnpCtr:ltiile lor, totul e 
z[idămicie. În aceasCl concepţie, nici efor1:u1 
de cunoaşte1�e

1 
şliintifică şi nici cel a'e dest'lvîrşire 

:-noraHL pe calapoade naţionale, nu pot sta 
pc prim ul plan <i1 ci. Nu ştiu dacă şi 1 n alte 

părţi Psalmii Vechiului Testament s-au citit 
fa fel de mult ca la noi. În orice caz, 
eternitatea rorn.ânească despre care vorbesc 
t•ste de acest tip Nu o plen itudine istorică, 
nu realizări majore __:_ pe care neamul 
nostru nici n-Clr fi avut dnd să le înfăptuiască 

- dau ·garanţia duratei ; ci sentimenH.11 că, 
]n fond'. există un plan faţă de care toată'· 
frămîntarca istorkă este irosire şi pierdere. 
Dar - şi aici P aspectul nou faţă de tîngu'irca 
biblică -- neamul românesc e şi cL într..:un 
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fel, solidar cu acel plan neschimbător: 
I se întîmplă şi lui multe, se frămîntă cel 
în :inarglnea lui, în inima lui, peste trupu7r 

lui chiar - dar el' rămîne neschimbat. 
„Tr�ce şi asta'' e \.ma din cele mai cure .1te 
vo1�be româneşti. Neamul nostru rămL.1e 
pei;itru d şi el participă, în felul lui ,la 
eternitatea fiinţei. 

Din această eterni ta te ne sti <lduim s<i 
Îl ·�im, deci. Pentru a descrie însă coborîrea 
românească în istoric şi p�lrăsirea viziunii. 
dacă nu hieratice, în orice caL statice a 

desfăşurării istoriei noastre : alGg trei 
momente culturale de culrr.e : unul din 
secolul al X\1I-1eu_, altul dm secolul al 
XVIH-lea, iar al treilea .Je azi, din secolul 
nl XX-lea. Îh primul e}�emplu, se va ·vedea ·ce 
se petrece într-o mnştiinţă orientată 'spre 
absolut unde precumpăneşte eternul. În 
cealal'Ul. va ie,�·i la iveală criza şi nemulţumirea 

cu sine: pc care o tr-ez.eşte, în aceeaşi 

conşfrinţiL precurnpftnirea caracterului 
istc>ric. Î'..U' cd de al treilea moment cultural,' 
cel dP a'.l.i. ·încearcrt srt aducă o împăcare între 
planul ctcn1 i te:1ţii şi cel al istoricităţii româneşti1 
dar sfîr";;e;7L� prin -'.:1 îi o afirmaţie de luptă 
pentru valorile vii ale culturii. Momentele 

sînl reprcz0nta:(l c12 : Neagoe Basarab, pentru 
·secolul al XVI-k'a. Dimitrie Cuntemlr, 
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pentru secolul al XVIII-lea, şi gînditorul 

Lucian Blaga, -pentru ziua de azi. 

Neagoe Basarab e domnitol' al Munteniei, 
pe la începutul veacului al XVI-lca. Minte 

luminat[t şi caldă , tip de principe conşticrit 

de tot cc e pute1·c lumească, pornit spl'e 

magnificcnţ[1 uneo1 'i, aşa cum o clovedcşh� 
Mînăstirea Curiii de A1'g<:_"ş_, al c[m:i ctitor 
este, Neagoe a trăit totuşi pn�a mult în 

atmosfora religioasă a timpului şi a \:H"ii sale, 
spre a nu şti c[1 ,,şi domnia lui se va l"isipi ca 
fumul·', cum o va spune singm· m<ti tîrziu. 
Inaini.e de a fi domnitor, Neagoe a vivt uit el 
insuşi pc lîng{t mîn[1s1in�. Un unchi al stw, 
care parc a fi avut mare îrnfo1·in' asupriÎ-i, 
s-a cCllugăl"i t. Soţia sa va sfirşi p1·j n a se 

dtlug[ffi şi ea, după moartea lui Neagoe'. E 
in jurul lui şi chiar în inima lui o atmosferă 

de refuz al lumii, CaJ'l' nu parc compatibilJ cu 
domnia pămînteascu. Şi, totu�i, Neagoe este 
un domn : iati:i ele la început contrastul dintre 

etern şi istoric. Căei în acelaşi iimp Neagoe· e 

însufleţit de spfrit mililae, el scriind chiae pagini 
de adev�trată tchnic{1 războinică. E însufleţit 

de m�ircţia domniei şi cercetează ai.ent 
ceremonialul �urţilor, dînd un strălucit examen 

de c01nt>ortal'c voievodală, în clipa cînd 

sfinţeşte măreaţa lv1înr1siire a Curt:ii de Arges; 
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in pl'ezenţa Patriarhului Constantinopolului, 

a mitropoliţilor ortodocşi din ţările vecine şi 
a multor altor feţe de scamă. Mai mult încă. 
:Neagoe e însufleţit de cultură. Nu numai că 
face tipografii, dar el însuşi compune, după 
modelul împi'iraţilor bizantini, o carte de 
.Jnvtttrtturi" dttre fiul său Teodosie, ca1·e 
trebuia să-i urmeze ca domn, dar moare fără 
s-o poaitt face. Cu această carte, scrisă pe la 

l3�0. vi·cau s(t ilustrez ce fnseamn{t conflictul 
dintre etern şi istoric şi cum se prezintă 
spiritualitatea romfmeasdt în clipa cînd învinge 
dernu1. 

Despre cartea lui N cagoc s-a scris şi în 
.limbi străine. Este vorba de lucrarea intitu1alc1 
Mahnrcclen des walachischen Woyieodcn 

.N cagoe Ba sa mb an seinen So lin Thcodosios, 

publicată în 1903, în ,;Jahresbcricht"-:-ul lui 
Wcigand� de ci'Ctrc un cercetător bulgar, Stoian 
Homansky. Opera lui Neagoe a ispitit pc un 
bulgar, c[tci c scris{t în limba slavonă, cum se 
mai scria încă pc atunci la noi, din motive 
religioase. Romansky spune textual ct1 Neagoe 
a dat o operă ,� wclches clas beste ist, das uns die 
slawische Literatur jener .Zeit uberhaupt 
bielcl"'':' (p. f21). In 1643� opera a fost tradus�\ 
in rnmimeşte, iar limba 0 atît de frumoasă 

•>, •... care constituie cea mai valoroasă oper:'.'1 pe care 

11e r. o!en't litc>ralL11'a �ln\'i:'l clin acea \Teme" (not� rcd.i. 
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şi autcntid, încît mulţi au crezut că originalul, 
chiar, e românesc. Dar şi dacă nu este aşa, 
lnvăţăturile reprezintă� prin autorul şi 
conţinutul 101�1 o operă indiscutabil 
româneasd1 ; întîin mare carte a cult urii 
r01rnîneşti. Ac.:.::asta nu î11seamnă, firc:şte, că 
opera e în întregime 01 iginală. Se ştie bine că 
autorii rîvneau pc vremea aceea mai puţ.în la 

originalitate, cit la adevăr impersonal ; 
iar cu atît mai puţin un domnitor se va strădui 
să dea totul numai. de la el. ,Pe urmă, 
Invăţăturile lui Neagoe conţin precepte morale, 
religioase sau sfaturi general omeneşti, care 

erau cu alîl mai utile cu cit erau mai Ycl·ificaic 
sau spuse mni cu autoritate. Deci, nu e de 
mirare dac;:t vor figura în lucrare multe ci late 
din Biblie, alături de pasaje din On1iJiilc Sf. 
Ioan Hrisostomul, din Vieţile Sfinţilor, din 
legendele populare sau din tratatele unor 
autori nu întotdeauna citaţi. Dar Neagoe 

vorbeşte fiului său nu numai despre puterea· 
lui Dumnezeu si slăbiciunea omului, de:->pi'c 
împăraţii cei răi, pedepsiţi de Dumnezeu, şi 
despre obligaţia domnito.i·ului de a asculla marile 

comandamente religioase şi morale, ci şi despre 
lucruri mai personale, cum ar fi înmormîntarea 
maicii sale, doamna Neaga, dîndu-i alteori 
sfaturi cum să cinsteasc�1, domn fiind, pe boieri 
şi pe slugi, cum să primească pe soli, cum S[l 
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poarte războaie, cum că judece, cum să 
domnească . E greu de spus că lucrurile acestea . 

din urmă nu sînt originale. 
Este însă un fapt că pînă la urmă totul 

se scald�t în perspectiva eternităţii. E o 
problemt1 cum acelaşi Neagoe, care făptuieşte 

o rgolios : după modelul slăvit al împăraţilor 
bizantini, se miră împreună cu prorocul : „Ce 
este omul, Doamne, de-ai făcut pentru el atîta 
m{n·ire'; ; e o problem{t cum o conştiinţă care 
l'efuză religi_os lumea se împacă practic cu ea i 

--- dar problema. e a noastră, nu e a lui Neagoe. 

Ii:l hu sirnte conflictul, şi totul sfîrşeşte la el pe 
dimensiunea eternităţii. Din orice regiune. a 

lurnc:·scu1 ui, de pe orice plan al istoriei omeneşti; 
�·� ('agoe înJreaptă gindurilc fiului său către 
cele veşnice. „Mulţi împăraţi au împărăţit şi 
\·ieţuit pe această lume: iar împărăţia cerească 

puţini au dobîndit-o.'; De aceea, fiul său 
Teodosie trebuie sii se gîndcască mai ales la 
1reptel2 care-l pot L:rca spre contemplaţie. Şi; 
infr-un pasaj care poate fi. dintr-un tratat 
C1scetic, dar care exprin1ă, revelator ca un 
poem, sensibililaLm în acelaşi timp religioasă 
<;;i filozdic.J a unui cugd românesc din veacul 
al X.VI-lca, Neagoe :1ra1.5 fiului său care sînt 

Lt\:ptdc dc.s�tvîrşi1·ii : ;,CuJ rn<:li întîi de toate; 
E:sie Elcerca. iar t�1ccn�a face oprire, oprirea 

face umilinFt şi plîngi.:rc . .  iar plîng()rea face 
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frică, şi frica face smerenie, smerenia face 
- socoteală de cele ce vor să fie, iai· acea socoteală 

face deagoste, şi dragostea face sufletele s[t 
vorbească cu îngel'ii. Atuncea va pricepe 
omul dl nu este depaete de Dumnezeu.·• 

Si'1 adîneim, puţin, locul acosta. La inceput, 
este tăcere. Aşa ponw'.:lll' orice tehnică de 
viaţ;1 spiritual[l, fie că c religioasă ori filozofic<.'l. 
Cuvîntul de suprafaţă trebuie să se stingă, 
spre a lăsa loc glasului adînc al esenţcloe. Dar 
nu numai gîndului propriu trebuie să.-i curm(m1 
firul spre a ne adînd rnai bjnc în noi în�ine : 
şi lumea trebuie oprită, .în mc1·sul ci amrtgitor. 

De aici, a doua treapt[1 : ,.Vicerea face oprire''. 
Aşa procedeaz(t, iadtşi, toate tehnicile 
spirituale, toate metodele filozofice. Lumea 
trebuie pusă în par·anteză. Nici cogitoul Jui 
ÎJcscartes nu e posibil fără aceast{t inicr1:icerc 
a lumii, şi nici metoda fenomenologică. E 
nevoie de o op1fre, o reducere a lumii, de o 
sT:,r;l:f.. Primele trepte ale filozofarii sînt1 ca 
şi asceza, negative. Ce se întîmplă însc'l de aici 
înainte ? Tocmai în punctul acesta se poate 
marca deosebirea dintre o conştiinţă filozofie;\ 
orientat(1 spre cunoaştere şi acţiune, şi una 
spi1·ituală, orientată spre contemplaţie, spre 
eternitate, cum c conştiinţa românească din 
secolul al XVI-lea. Odată lumea oprită, se 

ivf'şte obişnuit spiritul. Lumea e oprită tocmai 
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pentrn ca spiritul să aibă netezită în faţa lui 

calea spre cunoaştere şi acţiune. Aşa fac toate 

filozofiile, chiar dacă nu recunosc făţiş că 

sînt idealiste, că pun în joc spiritul însuşi. Ce se 
intîmplă însă în viziunea eternităţii de aici '? 
Spiritul nu apal.'e. Cugetul nu ia cunoştinţă 

de sine şi nu se aşază în faţa lumii, nu reface 
mai bine lumea pe care a oprit-o. În clipa cînd 
lotul c fftcen\ conştiinţ.a unui Neagoe Basarab 

c cuprinsa de umilinţă şi plîngere. Itinerariul 
e de aici înainte cu totul altul clccît în pl'imul 
caz. Lumea c 1·cfuzaUî şi de ast5. dat(t, dar 

spiritul nu se găseşte pe sine, şi atunci fiinţa e 
cuprinsă de panica singudtt�tţii şi a pierderii. 
�)ar plîngcrca face frid1", spune Neagoe. Că 
de la frică se trece ]a smt�rcnic� adică la 
conştiinţa că eşti faptun1, întl.·-o lume rînduită 
de faptuitor, şi c(t smerenia, .,d(t socoteală de 
cele cc vor s(t fie", adică de :împlinirea legii 
d.umnczcicşil ; c�i, în sfîrşit, inţdesul acesta pe 

c:irc-1 eap2'tW omul îi d�t o nou(t J.ini�tc, a 
dragostei, care-l ridică pîn{l în vccin{ttatea 

ingcrilor şi a lui Dumnezeu, aşa cum ar�tta 
Neagoe, totul nu este dcsfaşumeca pură a unei 

conştiinţe care caută pc Dumnezeu şi nu riscă 

să se opeească la sine. Dar, în felul acesta, făcă 

îndoială că se pierde filozofia, contactul 
conştjcnt cu lumea, izvorul de cunoaştere şi de 

· comportare morala, res01'tu1 intim al voinţei.1 
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Pe planul eternităţii, unde sfîrşeşte con)tiinţa 
lui Neagoe, după ce a călătorit printre 
singur{1t{i.ţi şi spaime, nu poate Ii vorba nici de 
cunoaştere. nici de efod etic, pentru d1 nu e 
în joc spirilul pur şi simplu. Nici un moment 
Neagoe Basarab nu va sfătui pe fiul său să 
se închine efortului de luminare proprie, 

după cum ·nu-l va îndemna nici să fiiptuiască 
potri\7it cu norme omeneşti . .  Contadul c 

între om .5i Dumnezeu: nu între orn!şi propria 
sa conşliinţµ leg�şlatoqse. 

Iatf1 deci ce înseamnă pcrspccti 1.'a 
eterniEtţiL pentru can� optează spiritualitatea 
româm'a�;cu din veacul al XVI-lea . .ConWctul 
de f�pt dintre planul etern şi eel istor�c .este 
soluţionat direct p1'in renunţarea la sph·it 
sau prin ocolirea spiritului cu iot ce impliC.::i 
el: cunoa�tere: ac�i1;.ne, afirrnare omcncasc.�i. 
Omul nu se afirmă aici ; el este pus s[1 
mărturisească doar. 

·Do fa acest. moment anistoric, cu toate 
implicaţiile lui negnLivc şi pozitiy-e, s�t .ti'cccm 

acum Ja momentul în c�re conştiinţa românească 
cîştigft intelesul şi gustul lmnescului, 
încercîncl să. iasă din plasa elernităţii în care 
păre�1 prinsi1. Dar. odată cu apariţia înţelesului 
vieţii proµrii a omului. conflictul dintre cele 
două planuri se reliefează. Iar atunci, faptul 
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]storic e. cel care primează, iar tot ce e atribut 
al lumii contemplative, tot ce e sterilizat, 
împuţinat în puterile sale creatoare de obsesia 
către cele veşnice apare intr-o lumină 
nesatisfăcătoare. Cînd ia cunoştinţă de sine, 

;ub impulsul evadării în planul istoric, conştiinţa 
românească e 11€.mulţmnită de sine . Aşa va 

fi la Dimitrie Cantemir,. şie una diti cele mai 
il�bitoare tr�lSătuxi, pentru o -eventuală 

istorie a vieţii spirituale româneşti, faptul că 

odată cu Cantemi r începe şi spiritul de critică. 
N'u spiritul critic, care funcţionează paralel 
( ·u activitatea creatoare, corectînd-o ; ci 
llPmu1turnirea faţă de sine, nemulţumirea că eşti 

:1�:;:1 <"l! in c::;t i, iwrnn1i, urnirea aceasta .can� şi 
,,·.!;1,-.i i"nsul'l1•(.1..·şi<' multe cugete româneşti, 
11Je·;qml>ilc: sit împacl' ce('a ce sînt cu <:E'Ci.1 ce vor 
:-;;i dcvin{L Cantemir e primul fenomen de.cr�iză 
din spiritualitatea ron1ânească, pînă atunci 
1•ehilibrată şi împăcată ; nu mulţumită cu 
'>ine, dar împăcată cu ceea ce_i-a fost dat să fie. 

Pentru a V€dea cît de mult judeca un 

Di mitrie Cantemir în perspectiva unor categorii 

t.are nu erau cele româneşti de pînă atunci, 

r• de st ul să urmărim dezvoltarea lui" culturală: 
Fiu de 

·
domnilor al Moldovei, el însuşi domnitor 

în două rîndurL Cantemir îşi petrece prima 
parte a vieţii sale· la Constantinopol, sub 
stăpînirC'a turcă, dar folosind din plin cultura 
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occidentală, în m-[1sura în care ea ajungea 

pîntl acolo, şi cuHura bizantină. Dacă ţinem 
seama et în restul vieţii, cu excepţia celei. de-a 
doua domnii. înke 1710-11, în Moldova, 
Cantemir a frl'tit aproape tot timpul în nusia,· 

barbară îndt, a lui Petm cel Marc, c limpede că 
nu-şi putea face pregătirea sa culturală dccît 
la Constantinopol. Despre Rusia c dcslul să 

spunem că-şi începe istoria literară cu Antioh 
Cantemir� fiul-poet al lui Dimitrie. Deci în 
Constantinopol avea să găsească domnitorul 
nostru i7.voarele culturii apusene. Aici, dup[t 
cite se parc, scde el micul tratat de logică, 
rămas în manuscris şi tip{trit mult după 
moartea lui. Tot aici îşi va fi scris şi cealaltă 
lucrare filozofică, mai mare, Sacrosanctae 
scientiac i.ndc.pingi.hiHs i.ma.go, influenţată 
puternic de Van Hclmont, filozoful mistic şi 
teozoful de origine gcrmanic{t� atît de reputat 
în secolul al XVII-lea. Faptul că se putuse 
exercita o influenţă vanhelmontiană în plin 
Bizanţ arată cît de variat[1 <:ra lumea culturală 
de aici. Dacă, pentru logidt� aristotclicicnii 
bizantini sau un Tcof�l Coridalcu ar putea. fi 
izvoarele unice, pentru cest(llall tratat filozofic 
al lui Cantemir trebuie să recurgem la 
influenţele Apusului. De aceea s-a putut spune 
dl _.,a studia ·pc Dimitrie Cantemir înseamnă 
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a reface starea Europei ştiinţifice de la 
începutul secolului al X"VIII-lca·'. 

De altfel, Cantcmil" nu este muhai trib\ttar 
lumii culte apusene sau orientale, ci a şi dat 
acestora opere de scamă. Dintl"c ele, Istoria 

Iniperittlui Otonwn, publicat[1 dup[t moartea sa 
de Anlioh fiul, în cnglcdt, francez�t şi 
germană, este cca care a fttcut în prim.ul rînd 
n�putaţia ctlxturarului român. Ales membru 
al Acad<:'miei din Berlin, întîiul i·omân 
invrednicit cu această cinste, Cantemir este 
îndemnat de colegi i săi gcrn1ani s[t scrie despre 
poporul său. De aici ies cele dou[t lucr[ffi 
latineşti, Descr-iptio Moldauiac şi Hronicul 

red1in1.ii a rom.ano-1noldo-·ulahilor, 

publil'.alc ambele de asemenea postum. Dar 
chiar dactt lucdtdle sal e nu vedeau 1um.ina 

tiparului prea curînd, Cantemir î�i rncusc o_ 
n•putaţic de european. Nu se ştie sigur dacă a 
intilnit la Moscova pc Lc'ibniz. sau alţi dtrtmari 
.�crmani de _frunte, chcrnati, acolo de Petru 

cel Mare. Ceea cc c sigur este îns�t ca era privit 
de contemporani _drept vn·dnic s(t confere cu· 
aceştia, el luînd, întocmai unui Leibniz, 

iniţfativa de a se alctttui o Academie rusească. 
Consilier intim al lui Pentru cd Marc, pe lîngă 
care îl aruncase duşm{mia tul'cilor - stăpini 
pe acea vreme asupra dcslindoe româneşti, în 

urma înfrîngerii suferi ie dt°' Petru cel Mare-, 
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Cantemir îşi traieşte ultimii ani în imp{lrf1ţ:ia 
ţarului, pentru care întreprinde o scrie de 
cercetări ştiinţifice sau scrie despre rchgia 
mahmnedană şi alte terne de interes imediat 
Specialist în chestiuni orientale: pcntrp Apus, 
DimHri:2 Cantemir este: în tirnpul lui: primi..tl 
eu.ropean din Răsbirit. De ncC'ca d0n1ini\ 21 cu 
atîta uşurinţă în lumei lui Petru cel Mare. Şi 
totuşi nici succesele din Apus, nici siLuaţia 
cxcepţiona]Ct pe ca1·e o are iÎi1 Rh\săr.i:L nu-l vor 
face să uite că _e ron1�'ln. Jn \'ăţaţii germani îl 
îndeamnă de altfol -- a�;d curn parc a face 
înlotdcauna spiritul gcn1Em cu ce1e1ulle 
popoare, pe care le .ajuUt s[t se cunoasdi pe 
sine --·- S<1�,şi descrie nearnul. Ia1· ::i.tunc.-i se 
produce spectacQlul acest;.i excepţional de 
interesant pentru isLol'ia culturii L'OiY1�H1e��u, şi 
can.: abi::t azi incepe, în luniîna .scU:'i 111n:.-;t re 

de O. ra�t.:· istorie, Să fie înkJes dt�p� CU.Ll Se 

cuvine : un rorµân ?Uropeniza.1.. îşi înto8.rcc 
pri virile asupra Romfmiei. T<:ixa noastr{t îl 
farmecj şi, în acelaşi tirnp, îl D!.:rr;ul\uEH:�:şte. Din 
vina ci '? din vina lui ? E corJlictuI dintr2 
etern şi istoric, care, de ast2'1 daUi. nu mai. 
trebuie pus de noi, ci S2 pune c;in;�Ul'. 

.Exisi[1, în Descript!o l'fo!dcu;iae. :�crisc.-l in 
1715, o ;pagintt de criiic�1 aspi·;\ b adres::1 

spirit_ualiLiţii ron1am:ţ;Li. iJ:..;:j. L"artca. prin 
amplele amănunte pe cc.ll"e le d;:'t asupra l\Ioldovei 
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din veacul al XVII-lea şi începutul veacului 
al XVIII-lca �  este clasică în România - ba 
s-a putut spune chiar despre ea că n i ci o ţară 

înaintată în cultură nu poseda, în secolt-11 al 
XVII-lea, . o  descriere .statistică atît de bună -, 
paginile de critică la adresa spirituali t ăţii  
române.şti sînt oarecum trecute cu vederea . O 
anumită sfială a făcut pe înaintaşii noş l.ri să 
nu pună sub ochii fiecărui şcolar rom8.n, în chip 
special, capitol ul din Descriptfo Molclcrniae 
intitulat , ,Despre datinile românilor" .  
ÎnaintaŞii noştri imediaţi n-aveau, parcă , 
sentimentul că între ceea ce e etern şi ceea ce e 
actual române.se nu se poate să nu fie conflict. 
Noi înSă ::lŞa simţim . Şi de aceea sînt încredinţat 
că, în clipa cînd generaţia cea nouă va face 
manuale de şcoală, critica aspră pe care o face 
Cantemir la adresa românilor va trebui să 
treacă pe sub ochii fiecărui tînăr român . Nu 
numai pentru că e dreaptă ; dar şi pentru că e 
nedreaptă. Nu numai pentru că putem îndrepta 
multe neaj unsuri româneşti în luniina ei , dar 
şi pentru că, în , Iondul ei, critica izvorăşte 
dintr-o tendinţ�1 :;t ;·1ct europenizantă, care nu 
mai este a noastr;:L chiar dacă avem şi noi 
conşti inţa ,ne.mulţ.u mită a europeanului 
Cantemir . .  

Dar de ce î�i mustre} Cantemir neamul 
într-o carte destinată exclusiv străinilor (căci 
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traducerea _!:Omfrnească a Descripţiei n-avea 
să fie făcuffl de el, cum se întîmpla cu ope ra 
istorică de care am amintit) ? „Din obiectivilate';• 
spune Cantemi r. Dragostea de patrie l-ar 
îndemna să-şi laude neamul, dar dragostea 
de adev{tr îl îndeamn{t s{l-i arate pe faţ{t 
�reşclile. Din setea de a Ii obiectiv în judcmla 
asupra neamului SttLL Cantemir sfîrşeşte chiar 1a 
excese. In orice caz. în aceeaşi carie în care 
vorbise cu căldur{t despre nobila origine a 
romfmilor sau desp1·e însuşirile hotărîtc, cum 
ar fi cea de bi:avură, în aceeaşi carte în care 
pledează parcă pentru români � Cantemir se 
grăbeşte) fără temei adesea, să-i şi critice. E ceva 
inconsistent, e o lipsă de armonie în sufletul 
sflu înstrăinat. Inima) elanurile lirice ale 
gîndului îl �ndreaptă spre înţelegerea tării sale 
aşa cum este� spre justificarea stării ci de 
inferioritate ; conştiinţa lui de europea n 
însă îl face rigid şi neînduplecat cu 
păcate ale căroi� resorturi adînci nu 
le mai vede. Cantemir decretcaz{t : 
cu excepţia religiei drcpt-crcdinciorrne 
şi a ospitalităţii, abia mai gi'tsim ceva ce ar 
putea merita iaudă la romfmi . Arogantă şi 
rnîndrie ; spii{t de ceartă , dar şi conciliunH� 
peste măsură ; · îndemn spre viaţ(l uşoară ; nici 
mînie, dar nici prietenie lung(l ; curaj deosebit 
de mare la începutul bătăliei, ·apoi tot . mai 

puţin ; inconstantă . · spirit- excesiv de tiranic 
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uneori ; excesiv d e  blînd alteori .  ialCt cî teva 
l e[1sM.uri pe care vrea Cantem ir s[t Je vadCt in 
f irea românului. Compatriol ii st1i nu sîn ţ  
amatol'i d e  litere, ba chia i· l e  .nri'tsc. spune 
Cantemir - uitînd eă ruşii era u şi mai 

1drnctari declt rornc"mi i ,  m ulL  încercaţi de 

soarfft .  . .  Ei cred că oamenii învr1t ati îşi pierd 
mintea';„ constată cărturarul acesta. care n 
pub1icat în limba română o singură Jucrare� 

fi lozofico-religioas[t, de tinereţe. frlră s[t aib,t , 
fircş Lc. veeun ecou. C[t Imperi ul O toman, 

spune el, atît de ·straşnic. n-a pu tut supune un 
popor , ,atît de incult şi de neputincios'· :- ţinc 

doar· de providenţa divină . Şi , totuşi, constafa 

Cantemir .  neamul românesc a ş tiut s�t-şi 
('Onscrn-.' totdeaun<t rţcatinse legile sale civile şi 

c·t.·le bisericeşti - pentru ca . ceva mai jos, în 
ncelaşi capitol. s[t spuni'1 c[t i·0111fmul nu 'SC 
prea t inc nici de cele dumnezcif'şti . Iar. cînd 

întllncştc_• curaj la români. ştiţi cc spune ? 
Fatalismul c cel care le d[l curaj ! 

Atita pornfrc nu se explică nunrni iwin 
(•xcesul de obiectivitate în care cade , faţ:<1 de 
r-oLec\ini.  Cantemir. ExpH�aţia e mai adîncă şi o 

�tvcm dintrn încep ut. Cantemir j udcci'l <l upii 

categol'ii etice, care nu sînt sau nu erau ale 
neamului. românesc. Cantemir j udeci'l dupc1 
srtea de cunoaştere şi adevăr a apuseanului , _  

i:de care ia r-aşi nu însqfleţea neamu1 românesc. 
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Am int î1nit  în Îii ! ·clţ(U u rile lui Neagoe o v i ziune 

d1lcat(l pc plami 1 dern i t(t ţ"i i .  Într-un spiri t 
care i 'Îvncştc srl ating;\ pl'in contcmplaţil'.  o 

lume a s tatorniciei , era cu neputinţă să-şi focă 
loc cL.ir io;:ibtca şii i n ţ. if i c(t .  sc1 ca de îm plini n�  

morar n p·c n ivel onwncsc; gu stul faptei ş i  al 
triumfulu i  lurnc:�.c .  Înh-o ��::;c·mcnca perspectivă . 

am văzut d1 lipSL'Şlc call'gc ria personalit{1ţ i i .  

Lipseşte spiritul a��czat autonom în fa\.a lum i i  

şi capabil s�l s e  eidicc chim· împotriva ei . 

Cantemir ar fr voit penim n eafrlul său o ieşi re 
în istorie. Dar, dinainte încă de a-l vedea 

pornit pe căile devenirii şi ale împlinirii 

isL01·icc. el îl judeca . din perspectiva unor 

criterii care nu-şi găseau aici locul. Cît�1 

ncdrcptai� se f.ă-cea astfel neamului romfmese 
nu n€' interesează nici de asttt dată. E 
senmificativ înşă fap tul e<'i nedreptatea · vine de 
la  vn rom[m, can� iese din cad1·ul anistoric al 
vic\ii  rnmfmeşii , spre a fixa cel clint.îi termenii 

conflict ului dintre ceea ce este etern şi ceea 

cc trebuie să fie istoric în n eamul românesc. 

Con fli ctul e şi cel de <H >tă:d .  Şi, astfel, cu 

perspPctiva de veşnicie a lu i: Neagoe Basarab 

din secolul al XVI-lea şi nemulţ umitea de om 

al istoriei , care însufleţea pe · Cantemir la 

începutul secolului al XVITT-lea, avem cei doi  

termeni ai unei drame: care dă încă sens viu 

frămîntării noastre rom.âneşli . 
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* * 

Iatrt-nc acum în veacul al XX-lea . 
Secolul trecut, pornind pe linia romantismului 
german la cercetarea culturilor populare, ne-a 
dat revelai)a unei bogăţii de care şîntem mîndri. 
Da0'ă un Cantemir nu putea simţi dedt în _ 

c.:hip obscur tot ce e valabil în -spiritualitatea 
anonim;} rom[mcască, noi -ştim azi lirnped� ; 
pipăim cu emoţie şi încîntare realizările, multă 
vr-eme neştiute şi nedrămuite de critica 
1 •stetică, ale sufletului ·popular. D-ar, conştient 

�au nu, am sfîrşit prin ·a ne integra şi noi în 
r>rocesul de creaţie cultă, ·de creaţie voluntară. 
rn momen tul totuşi în care producem pe cel 
mhi personal dintre creatorii noştri de azi , pe 
Ludan Blaga1 un adevărat filozof 'În înţelesul 
occidental al cuvîntului, creator de sistern şi 
ele val01·i filozofice proprii ,  ne· aducem 
aminte de satul Tomfmesc. Ales în 1937  membru 
h1 Academiei Române, într-un loc special 

creat spre a-1 Încununa meritele) Lucian 
fJlaga nu are un înaintaş căruia să-i facă , după 
()bicei , elogiul. Şi atunci ce elogiu va rosti el 
la Întrarea în Academie ? Elogiul satului 
1 'dmân2sc. Cel mai personal dintre creatorii 
români de azi Iace elogiul a tot ce e impersonal, 
:l.nonim , anistoric În sufletul rom fmesc . 
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Primul elan valabil către l 'cal i z(u· i  ck ( 'U l t.ură 
majoră este înfrăţit la noi L'.U 1 '< 'eu 11 nw;frrm 
caldă a culturii mirnwe 1·omilrn'�t. i . ( 'on flictul 
dintre etern şi istoric pal 'l' a-�i ţ4i\s i  o sol uţie;  

cel puţin academ ică. S�l vcdl' l l 1  dal ·t1 ( ' sol u ţ i a ce 
poate stinge tensi unea de c<l l '( '  v( > l 'bm rn . 

- · Ludan Blaga a scris u n  î n l n'g l' : t p i l ol ,  

î n  fruntea uneia din luc1 ·tu · i lt• sC\ l ( '  de l ' i l 1 >zofie 
a cult urii , pe tema rapol'iuri lor di n t n· cu l 1 u l 'a 
majoră şi cca m inoră. După el, deos' · b i  ri l l � 

dintre aceste două tipuri de culturi  n u  �;în t de 
proporţii ,  ci de vîi"st�l .  Cull ura mirn H't't ( r < ·bu ie 
înţeleas�1 ca  o expresie a copilăriei . Da r 
copH:fria nu  t·eprezintă, în definitiv: un krmen 
dintr-o desfăşurare în timp, ci în accast:1 ;,, 
m�terie poate fi privită ca o structur�1 autonornă, 
la fel cu structurile autonome ale maturit <'� ti i .  
CopiUtria poate fi  eternă, seric în chip sugesti v· 
Blaga. în orice caz, el nu vede nimic 
înjositor în atributul copilăriei pe care- l <HI 
cu1 tmilc minore. Filozofia lui Blaga c o 
filozofie a apriorismului stilistic.  Ea im bog<'t t cŞte 
categoriile kantiene cu categol'ii purtate d< '  o 
matcă stilistică, prin care s ingul 'i°'t poa 1 r '  
face ştiinţă , artă ,  religie, o conşt i i n t :1 o m <  · 1wască. 
Nu ne interesează deocamdat[t j u s l i l' i l ' : l l ' l · a  
acestei filozofii ş i  îndn�pt;\ţ, i 1 ·c ·a l! i d< 'op1 > L r i \:;I ·  
faţă d e  filozofia gcrman�t a cu l t.u l 'i i , a:�a l 'Um 
o dau un Frobeni u s  s:1 u Spt · 1 1 .� h · r ,  1 1 1 · i  L 1 ( a de 



t'iiuw fia lransccndcn t.ală a J ui Kant. E poate . 
( n leresa nt cft un glndiior a putui apropia aces te 
cioutt lu m.i . în a parcnţ.r1 disp:.mrt c : npl'iorismul 
��f!ntlan şi relat ivism ul fi lozofiei culturi i .  Dar 
-..-on1 rcţi rw c[1.  pcnirn Blaga, cultura minoră 
c' de aceeaşi calitate spiri tuala cu cca majorc.1. 
pentru c[t c p urt[1toarea unei mftki stil is t ice'. 

S�i lul nostru� spune Blaga , a avut tiiria s[1 

st:· ptisl t'czc � .bo
.
icotînd'' istoria. În j urul lui se 

faiccct, de d1trc alţii , s lrCllni de neamul nosfru, 

is toriC' : sa lul nostru s-a p{lslra l .  Vremea a 
\„ eemui t ,  dup(t cum arft tam la :inccput, dai· 

rmt1ca s Lilistidt, deci pecetea adînctt · a  neam ului 
rom[tncsc a rumas aceeaşi . 

TotuşL nici Lucian Blaga - sau poate mai 
putin dcd l or icine e1 - nu va propune azi sft 

i:�im'i.ncrn la cultura minor[t . El constaU1 dt de 

1lm de an i  tindem spl'e cultudt de tip ma rc. 
'Uneori s-a crez ut dt o condi.ţic de trecere de 
1H mi nol' la majcn· c apal'iţia insul ui genial . 
Nu, spune Blaga, nu e ncvuic.• de atît de nml l .  Nu 

genial i tate� ci prelungfre a minorului ne 
trebuie. Dad e adev[ffa l  d:i fodt un a JYtiori . 
stilistic n u  se capătă o . cultur{1 rnajor[1, atunci 
satul românesc, care ne ţinc la îndemîntt acest 

a p1'io1'i stilistic, e cel mai bun· re:1.ervor de 

creaţie eomâncască înaWi. Cc avem de focut. se 
int.ceabii el -? Să ridic[1m cu o odavl1 mai sus 
re-ali7.�trile noastre . populare. s[� sublimăm şi 
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m onumcn t al i ?<-tm v a I 01·Jc n oastre anonim e şi 
vom atinge c1-c::tţi i  ca re set se i m p ună . Nu vom 

repeta , nu vom i mi la minorul , dar îi vom 

urmări „elanul stilisti c  interior" . Ambele 
culturi sîn t produsul acefoia�i mati-i ce si ili.s ticc, 
deci nu e de căutat  deci l a<..\ll'dul adînc cu noi 
înşine. 

In ciuda ace-sLei soluţ ii pl ine de armonie 

şi de adîncinw fi1ozofică -- cc poate fi mai 

filozofic decît uni tatea spiritului cu sine '? --, 

Blaga nu vede posibilitatea u:rwi fuzi uni 
desăvîrşite între cultura mi.noră şi cea majore\ , 

Care din ele e de preferat ? se întreabă el la l1 11 
moment dat. Sînt foloase şi neajunsm·j în 
fiecare. În timp ce cultura minoro nu se poaie 
realiza monumental în i storie, cultura majoru 
are neajunsul , ·cu d epărtează de natul'tt. de 
, ,Mume",  după o expresie pe care i -au sugerat-o 
desigur Goethe şi romantism ul german . De 
aceea , Blaga m ărturiseşte since1· că prnblem a 

trebuie lăsată deocamdată deschisă . O va 
soluţiona el altă dată de-a binelea '? N-o ştim. 
încă. Şi problema rămîne deschisă, pentru că e 

tensiunea în care trăiesc toate cultudle tinere, 

tensiunea vastă pe care am urmărit-o de-a 

lungul cîtorva pisc1:1ri ale culturii rom ftneşti : 

Astăzi trăim din plin problema ac;cas La 
deschisă. Numeroşi cărturari tineri au pornit 
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la sa te, îna1rn aţi cu metodele sociologiei 

monografice, spre a surprinde ştiinţific 

realiL1tea aceasta atît de greu ·sesizabilă a 

creaţ iei populare. Pentru mulţ.i dintre ei .nu vom 
puted realiza niciodată , şi nici nu are sens să 
rîvni m către altceva) decît culmea artistică a 
W1ei poezii populare de speţa M-ioriţei. Dar, 
1 c)Gn1n i pc baza sugestiei ei spaţiale, alternanţa 

dintre d<:r.l şi vale , spaţiul 1 (mdulat, Blaga a 
foout o 1rnpresionantă anal .iz[l a fenomenului 
l"cimâncsc cEn perspectiva filozofiei sale, 

intitu!a t il  Spaţiul mioritic. Iar asiZtzi ,  alţi 

cărturari tineri cultivă . nu , spiri tul Mioriţei , ci 
.. mim·i Ucnl"_, .efortul de a teoretiza , c:u elemente 

origîndc, asupra unui material care pentru ei 

nu pc�1 � c r:J.mînc deci t prc�tex t ,  nicidecum 
ţ intă . Între Mioriţa şi mioritic se circumscrie 

deci. pe un anumit plan , oscilaţia noastră . Şi e 
limpede : ultimul elan e cel care precumpăneşte . 
Am in lrat  şi în mnterie de cult ură în aventura 
h;Lol'ici . 

De mai bine de 100 de ani, Români� e 
îmbrîn cită spre istorie sau. alteori, se îndreaptă 
singură spre ea. După · pacea de la Adrianopoli 
în 1 82 9 ,  economia noastră. patriarhală s-a 
t1 ·ansformat - arată istoricii - într-o 

econom ie  de schimb, prin simplul fap t că 
s1 rîmtorile Dardanelelor au fost deschise, şi 

come1iul occiclental venea -să ne schimbe 
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structura economic[L Dupi't 1 848 )  am in t ra t_  in 
aventura politică . Ceva mai tîrziu , prnblcnw1E· 
sociale au veni t să schimbe şi ele rîndu icl i lf' 
româneşti , impunînd mai multe exproprieri ;;-: � 
bunurilor agrnrc, î n  favoarea ţ ărăni mii . în 
sfîrşit , acum, pe plan mi1 i tal', istoria ne trimil ;.:: 
spre o nouă form[1 de l u pt.{1 ,  spre un război P�
care nu l-am mai purtat în graniţe_�lc non.�tre� 
ca pîn{i acum , ci undeva în stepele Tiusici . 
Totul , în economie, în viaţa politică , pc pb n 
social sau pe plan mili tar, arată d1 neamu] 
tn�buie şi vrea să-şi rişte istoria. Totul a �.-cn�  7 

s<l ne scoată din eternitate. Mai pukm rC111fr-: . 
aşa pc plan de cultură ? Mai putem înd i_·<J.gi 
numai ceea ce sîntcm de totdeauna,  n u  si c1__1u:;. 
cc putem fi ? 

De aceea îmi par adînc scmn iEca 1 i v e  

porn il"i l t' spre istoric d i n  planul cul turii. tnc;·, 
din 1 9 1 9, cînd Români a  se întregise, Vasile 
Pârvan spunea, la inaugurarea Un ivc! ·�.iEt 1, i i  
mmâneşti din Cluj : : �Nu românizarea noast vh 
feroce întru vegetativul etnografic, ci coni int..w 
noastră umanizare întru sublimul um ac1 va ere 1 

cultura românească:' Astăzi lucrul este spu.3 ·. 1 

mai strident. Unul din cei mai reprezcn tafr;:j 
scriitori tineri , Emil Cioran, cu al cărui citat 
am început paginile de faţă, spunea in l r-o 
carte intitulată sugestiv Schimbarea la Jat â  a 

României : Obsesia culturilor mici trebuje >:. 
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fie saltul i storic ; : .singura lor salvare e că 
.Jst<:nfa nu e iiatură·' . El visează un neam 
românesc ·cuprins de febra modemiZill'ÎÎi iat", 
dac<l vede României o superioritate faţă de 

celelalte ţări inici care o înconj oară� e pentru că 
t.�a are o conştiinţă nemulţumită. 

Nemulţumiţi , aşa ne simţim in fond. 
Nemulţumiţi·, îns;:r, nu întocmai u nui Cantemir� 
c·ai:e venea cu tot Occidentul în el să se q.plcce 
asupra neamului românesc. Nemulţumiţi de 
ceea ce ştim că puteam fi şi nu sîntem încă. 
„Tot cc · nu e profeţie în Romănia - a spus 
ace]aşi tînăr pe care îl citam - este un 
atentat împotriva României. '' Nu se putea spune 
n imic mai aspru împotriva eternităţi i 
rom âneşti . 

Am urmărit t ensiunea creată de întîlnirea 
dimensiunii eternului cu cea a istoricului ,  in 
conştiinţa românească , pe trei trepte diferite . 
în secolu] al XVI-lea precumpănea nostalgia 
ncschimbării ; în secolul al XVIII-lea, 

permanenţde româneşti nemulţumeau ; în 

secolul al XX-lea vrem să purtăm cu noi şi Cl3 
e etern şi ce poate fi istoric. Spre care culmi) 
N-o ştim încă limpede. Ceea ce ştim însă e că 
trebuie să fim pe măsura unei creşteri care a 
venit să lărgească, pe toate planurile , orizontul 

neamului nostru . Şi n-au fost doar împrejurări 
exterioare cele care ne-au scos din rosturile 
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de pînă acum. Simţim. limpede că, dacă ne 
deschidem azi către istOîrie, e mai ales pentru 
că biologic şi spiritual se întîmplă cu neamul 
nostru un proces de creştere dinăuntru în afară; 
de la fi inţ[1 căir.e. forr;nă i.stodcă .. Noi şiim că 
la sfîrşitul veacului ac€stuia poporul românesc 
va nurnărn 50 sau 60 milioane de_ locuitori . 
Dacă ne frămîntăm astăzi, pe un plan ori 
G.lţul, e pentru ca atu,,nci să ne merităm istoria. 

(Conferinţă ţ'inută la Berlin, iunie 1943) 



Suflet agrar 
sau 

s'uflet pastorlil ? 

De eiteva decenii , că1·turarii i·om:âni se întreabă 
dacă valorile· ţărăneşti sau.· cele onlş·eneşti 
trebuie să precumpănească p�ntru împlinirea 
destinului nostru· naţiOnal. E adevărat, prin 
ce avem în noi mai buri pînă acum, sînfom 
ţărani . Aşa ni s-a spus, iar noi înşine o 
proclamăm adesea, cu mai mult sau mai puţin 
romantism. Dar alteori n-am întîrziat să ne 
dăm seama de un 1 ucru : că precum,pănirea 

valorilor ţărăneşti înseamnă păstrarea noastră 
în rîndurile întîrzi�ţilor istoriei. Nu se pot .crea 

valori 'istorice de durată pe nivelul afirmărilor 
ţă1·ăncŞti . La ce ne serveşte să Ştim - cum 
arătam - că străm9şii noştri geţi aveau o 

cultură poate la' fel de nobilă, în felul ei, ca 
aceea greacă a timpului , �acă, prin caracterul 
ei sătesc, cultura geticii a dispărut pentru 
totdeauna ? Ea nu reprezintă: nici un act de 
afirmare în istorie , şi nici un factor '  educativ 
pentru poporul român . Cu simple valoi'i 
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ţi'trănc�ti noi putdqi. hvca· ----""' cum avem cu 
adevărat - toate virt1';lalită ţile : de cultură, de 
omenie. chiar. d.G �nfăptuire istqr_i}'ft ; dar n u  
avem nici o actualitate. _·: 

.
. �. f"'. 

Ft)lul in care se pune problema - sat sau 
m·aş '? - t'Ste totuşi simplis t.  Nu tot ce e 
ţc"'tdrncsc a fost la noi a11istoric. În momentul în · 
ca1·e pentru poporul românesc se pune 
problema de a se ridica pînă la nivelul creaţiei 

istorice. este bine s{t ştim că în însuşi sufletul 
nostru ţ{U'ănesc. .am :wut virtualităţi pentru 
a�a ceva. Nu orice tip de viaţă rurală este 
vegetativ, static, nepolitic şi conservator ; nu 
orice ti p de ţăran e însufleţit doar de o energie 
pasivă. Există societăţi de tip rural ce au şi 
forţă de expansiune, spirit ofensiv, putere de. 
afirmaţie. Primul tip este numai · cel agrar. 
De pcsi.e 100 de ani de la pacea încheiată la 
Adrianopol, cînd Homânici agrare i s-au 
deschis posibili Uiţi moderne de schimb, poporul 
românesc s-a agrarianizat . Dar el n-a fost 
1-otdcauna un pop01· agrar, iar sufletul lui 
n-are trăsături le  de sedcnta l'ism şi de 
pasivitate agrare\.  In ţăranul nostru coexis tă 
a?.i. şi a precumpănit al tădată un suflet 
de tip pastoral . De aici , poate, cîteva 
trăsături pe care alţii nu le înregistre�ză , iar 
nouă ne place să le ,lt)sf1m amorţite, dar care şi 
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ele, poate mai ales ele, dau mfomra sufletului 
1 ·omâncsc.· 

Dacă tipul agrarian ar defi ni pc ţăranul 
rom.ân, cum s-ar explica cultura noastră 
populară ? Un cercetător recent al problemelor 
de sociologie pastorală românească , Traian 
Herseni, · arăta că toate formele superioare ale 
culturii noastre populare ţin de singurătatea 
pastorală : dorul ca şi j alea� doina ca şi basmul. 
Dar cărturarul român care a susţinut cu cea 
mai mare hotărîee caracterul pastoral al vieţii 
noastre ţftrăneşti - cel puţin în faza cînd ea 
a fost cu adevărat creatoare - este . Ovid 
Densusianu. De ce n-am avut inspiraţie din 
viaţa d� ·cîmp ? · întreabă Densusj anu în Viaţa 
păstorească în poezia noastră populară . De Cl" 
ar fi atît de mult vorba · ae codru , în poeziile 
populare româneşti , dacă ele ar fi de inspiraţie 
plugărească ? De ce primăvara şi sentimentul 
naturii joacă un rol atît de mare. cînd, pentru 
plugar: toamna e cu mult mai însemnată, căci 
atunci culege el roadele şi atunci îi sînt date 
belşugul şi odihna ? Dorul, spune Densusianu; 
nu -poate fi înţeles decît ca născîndu-se în 
lumea păstorilor, unde singurătatea şi 
despărţirea sînt experienţele cele mari. 
Iar faptul, încheie DensusiRnu, C[l lirismul 
cî.ntecelor noastre populare nu e nm:Jai 
contemplativ, static, ci şi dinani.ic. ca 
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fiind expresie a cutreierării, nu poate ţine 
decît iarăşi de viaţa păstorească. Este 
în păstor deopotrivă un îndemn spre vis 
şi unul spre faptă neobişnuită, care dau, parcă_, 
alte dimensiuni unui suflet naţional. În orice . 
caz, faptul că ciobănia şi haiducia au fost aşa 
d�s apropiate în creaţia populară românească 
deschide altă perspectivă decît cea sugerată de 

tipul agrarian. 
Gîndurile lui Densusianu &tnt .azi mai 

actuale, pentru neamul ro�ânesc, de cum erau 
acum 20 şi 30 de ani , :Pe cînd scria el . Într-o 
lucrare publicată în 1914,  La v-ie pastorale 
chez les romnains, Densusianu .afirmă categoric 
că am fost la început -un popor pastoral, avînd 
o energie şi o forţă de expansiune care singure 
explică colonizarea română a Istriei, a 
Meglenului , a Crimel.i şi a Caucazului. Azit 
cînd am regăsit în Crimeea şi în Caucaz urmele 
păstorilor români , ba chiar întregi familii 

mmâneşti , regăsim parcă o dimensiune uitată 
a spiritului nosfru. 

·Cineva compara ;pe păstori cu marinarii 
apelor. Nu e ceva nou şi nepreţuit, pentru 
conştiinţa românească, să-şi dea seama dintr-o 
dată că sîntem şi noi nişte marinari ai I 
y.scatului ? Înfipţi în pămîntul românesc, aşc.: 
cum sîntem, şi ne place să spunem că sîntcm, nu 
� mîngîietor şi întăritor să ştim că avem şi 
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nastalg-ia 'depăttă.1dl<Dr de cucerit ? Ce; e 

„istoric�'- în' R('JiiTânia de azi îŞi .găseşte astfel 
o::matcă străveche, în foc să-şi- croiascff din 
110Ui tl�. 

firllŞte; oo de la simpla t�gă.sirc a 
sufletnluiiJ nostru pastoral e de. aşteptat intrarea 

noast1�ă· în; isforie, europenizarea noastră ca 
popor viu şL crehtor d€ · vaJori politici�· shu 
culturale proprii . Sufletul pastoral rJ.mîne 
Î'n:că legat de u·nelc moduri anistorice ale 
sufletului romfmesc, aşa încît problema de a 
pune accentul pe sat sau oraş · rămîne, pînă 
la un punct,  fntactă .  Dar ea nu mai e problema 
- prea simplă teoretic şi dureros de grea 
practic - de a aduce o ruptură înăuntrul 
sufletului nostru . Cînd vrem să facem din 
sufletul românesc purtătorul unei istorii proprii , 

găsim în el nu numai o materie moartă, care 
să reziste ; dar şi una vie, care să ne prefigureze 
destinul. 

* 
* * 

Abel e cioban, şi Cain e plugar . Abel 
r·ătăceşte prin lume, şi Cain frămîntă locul . Iar 
Cain ucide pe Abel . întotdeuna Cain ucide pe 
A bel. 

Mă gîndesc , de pildă , la cele două suflete 
rnmâneşti : sufletul pastoral şi cel agrar. Tot 
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ce e nostalgie şi sete de zări noi ţine de sufletul 
păstorului. Dar a trecut peste el sufletul 
stătător al plugarului� · şi l-a pustiit ; · are să-l 
pustiasci1 . Sîntcm ţara lui Cain în care Abel 
n-a murit încă de tot. Dar va veni pedeapsa lui 
Dumnezeu -- maşina - ş�-i va mătm.;a pe 
amîndoi, pentru ca neftmul lor să crească, să 
crească biblic, dincolo de zările ţării. 

(„Oriwntul'', 1 944) 



„Bisericutele noastre '! 
� . ' . · '  

Recitesc, la capătul călătoriei : „Sînt încîntă
toare biset·icuţele acestea ale Bucovinei . . . "  

şi" m[1 cuprinde revolta. Cum, asta ·e. impresia 
rczurnativă, as ta s[l fie , excla1:naţia fin.ală faţă 

de to t ce ţi-a trecut pc dinaintea ochiloe, cînd 
cercetezi întîia oară Bucovina ·? 

Excl arnaţia e a unui străin. A unui străin 
din Apusul catedroJelor şi-al gigantescului de 
focturft gotidt. E treaba lui ,  la urma urmelor, 

dacă pierde mftsura adevărată a lucrurilor şi 
califică pc numele lor mic înfăptuiri mari ale 

t recutului romfmcsc. Dar ne-am însuşit şi noi , 
ne-am însuşi t pînă la banalizare calificarea 

Ctccasta . Şi iată în ghidurile noastre, iată in 
Moriilc noastre, iată în inimile noastre cuvîntul 
�ingaş. sirnţămîntul gingaş : „bisericuţele 
nucovi nci ·; . 

Falsifidtm un întreg trecut - cu gingăşie. 
f nchiputm o dulce continuitate între na.tura 
n 1mfmeasdt şi spiritul românesc, făcînd din 
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biser�·;�{�\l�·�r�t6i�� ni;te a���·�di 1ale , ri{·i'i , parcă. 
Nu sînt zidurile lor simple întregi ri all' naturii 
înconjurătoare ? Nu sînt picturile lor si mple 

armonii de culori într-o armonie mai vastă ? 
Totul e încîntător, micuţ , gingaş. 

Dar nu mai vedem ? Nu mai întdcgcm ? 

Te apropii de Suceviţa, cu făg{tduiala 

dimin_utivului acestuia - cu adcv�1rat 
fermecător - că vei in tîlni un mic giuvaer ; dar 
întîlneşti ziduri� ztduri de cetate. Treci pe 
sub o poattă grl.?a·, şi într-o · clipă ţi se revelează, 
odată cu seara :către cer de pe peretele nordic 
al biserkH, puterea Movileştilor . Căci e 

putere aici . E voi11.ţă domnească. E mîndrie 
şi sete de laudă� singura sete care .a ştiut să 

p:ro.iectezc arta în istorie. Aşa e la Voroneţ, aşa 
e 1a: Vatra Moldoviţei şi aşa e la Putna.  Iar 
clacă min unea aceasta de biscricft a Humorului 
nu e zidită dccît de logofătul Teodor Bubuiog� 

cu .atît ·mai copleşitoare e impresia de putere : 

�şadar nu numai domnitorii erau însetaţi de 

rnăreţier pe VPemea aceea ! 
· ()chiul nostru, stricat de gigantismul 

J\pustih.11, reţine imaginea catedralelor. Dar 
cc rost are- alăturar�ea catedralelor de bisericile 

noastre, cînd alta e măsura lăuntrkă ? 
Catedralele sînt ale oraşelor, sînt zid lipit de 
r.idul oraşelor., Cînd,:.în secolul al XV III-lea, în 
pr� lur.rrci:natul secol al XVIII-lea, edilii 
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oraşului Chartres se hotărîseră să dărîme 
catedrala, singura pricină care i-a împ.iedicat 
s-o facă era că dărîmă turile catedralei ar 
impiedica circulaţia . Dar bisericile Bucovinei 
n-aveau nevoie să covîrşească alte clădiri. Ele 

stăpîneau natura. 
Sînt în mijlocul naturii, şi totuşi nu sînt 

ale naturii .  E destul să le priveşti ca să vezi că 
e vorba de artă. cultă. ,Nici o prejudecată fals 
semănători_stă nu te mai poate :îndemna, de 
astă dată, să faci apel la sufletul ţărănesc .. E 
creaţie conştientă� meşteşug, artă în sensul 
propriu, în sensul mare. Ne-am lăudat prea. 
mult - ŞÎj mai ales, ne-au lăudat alţii - cu ce 
e ţărănesc în noi, ca să nu ne lăudăm odată 
cu neţărănescul nostru. Pictorul de aici 
împrumută el cîteodată din credinţele populare 
o viziune răzleaţă, cum ar fi învoiala lui Adam , 
cu diavolui, sau vămile văzduhului ; iar 1 
zugravul de la Voroneţ pune el pe zi d :  a1ături ' 

de Maica Domnului�  un cioban de-aJ nostru, 
cu portul lui ; - dar nu cu sufletul ţărănesc 
s-a înfăptuit şi nu- c u  el se înţelege fapta 
aceasta de artă româneas<!ă . Expresie de putere 

şi expresie de sensibilitate cultă, bisericile 
::icestea dezvăluie o altă dimensiune a sufletului 

românesc. 

E, poate, dimensiunea noastră uitată. Şi , 

rît de adînc .am uitat-o ! Ne miniatu.rizăm 



CQNST ;lNT'IN NOICA 

monumentele, facem din adevăratele n oastre 
catedrale bisericuţe răsăriLe ici şi colo în naturii � 

i ar cînd o curiozitate turistică ni le aruncti 1n 
faţă, singura noastr(t emoţit.1 este : ia11dreţe�1. 
Ce .fermecătoare ne par ! E păcat, numai, . l'._il 
_v întul şi ploile au st ricat a prnape în întregime.  

fn aceşti 400-500 de :mi , picturile exte1foure 
de pe peretele nordic. Dar ce .putem noi fact' ? · 
Natura le-a ridicat, natura să le apere. 

Şi te întorci · în oraşul cu atîtea vitrine 
de cristal, îndărătul cărora stau cravate şi 
parfmimri . Te întorci în oraşul dezgustului 
modernist, unde sluţenia caselor noi nu e poleită· 
decît de calitatea geamurilor mari, de cristal. 
Cîţiva metri pătraţi din geamurile aceste, cîteva 
sute de metri pătraţi ar salva picturile 
(·�xterioare ale bisericuţelor noastre'. Dar n-am 
mai avut cristal �i pentru ck. Şi vă gîndiţi, 
o<.ţre, în noiembri e �  cî nd bate vintul ,  cu ploaia 
de miazănoapte, vă gîndi ţi voi , aşa cum staţi 
fndărătul geamurilor vo;„u.;trc de cJ "istal,  la 

mesele voastre de bridge, v[t gîndiţi ci'.'t moa re 
dte un sfînt pe pereţii biserieuţelor din 
Bucovina ? Dacă ar exista un Savonarola al 
a1tei , ar arunca cu pietre în gcamul'ile voastre 
de cl'istal ! 

In fie care toamnă moare cîte un sfînt. 
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Nu, np1 � ·�\11W\�_pepăsar�. şi 17ep�ri����,· �\'Î vim 
mînăstirile, ŞI Oll \}1cti î,nţ�l�ge� Că acolo e: 
duh al istoriei, sete de' p-Ute1��: 'Privim, şi nu 
creştem, nu îndrăznim. Iar sfinţii ne mor pe 
păreţi şi în suflete, pentru că nu îndrăznim. 

(„Vremea'', septembriC' 1943) 

Notă : Paginile de mai sus pdvesc tl'ecuL ul. In mo..; 
mentul cînd erau scrise, se luau măsuri pentru protejare:a 
rr1inr1stidlor din Buco\'ina. 



PentJ·zt 
a a�ttă ; - istorie a ·utndirii 

ro;rµâ:ne.şti u : ,  ; , · · 

Are cercetătorul filozofic dreptul să se apropie 
de materialul românesc ? Istoricii literari nu 
şi-au sfîrşit mi gala : fol clori ştii şi etnografii 
mai au de aruncat sonde în sufletul anonim 

românesc ; filologi i se ceartă încă , iar istoricii 

nu conclud ; şi apoi sînt şi sociologii, magicieni i 
aceştia moderni � care au pus stăpînirc pe 

sufletul - organismelor colective şi nu se grăbesc 
să-i descătuşeze înţelesmi le. Dar istoria 
filozofiei e şi ea, în definitiv, o metodă de 
cunoaştere . Iar din perspectiva ei e timpul să 
facem mărturisirm ctt ne-am saturat s:1 
„cunoaştem': cugetul şi gindirca românească 
prin filozofia lui Conta: rn dim cntcle de fi lozofi e 
ale lui Titu Maiorescu SQU filozofia 
gînditorilor oficiali. E şi altceva de întreprins, 

Notă. Pilg,inile c e  u l"ln eaz:1 reiau şi · adincesc intcrpre
t<lrea fn l'iilă'turilor, schi ţată î'n. s t i�cliuI cli'n fruntea lucr.:l rii 
de fo t :'\ .  r: r ,, ap<.l ! "  aid Cu·:\ p: i :  tca polemică . 
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·sau !!el puţin de înce11cat, în a.ceastă ,privinţă. 
Dacă materialul românesc e ' Încă plin ,de 
nesiguranţe, pentru că n-a putut fi pe d�plin 
identificat, -în gan.ga :de .material sud-estic în 
care se află, aeeasta nu va sili pe istoricul 
gîndirii decît să "fie 'mai prudent . Dar mai are 
cercetătorul filozofic "drept ' să" ·ocoteeJ:scă 
materialul · românesc ? 

Dacă materialul acesta românesc se cere 
luminat din toate unghiurile: e - thnpul să 
recunoaştem, fo el, partea car.e revine 
filozofiei. Poate că ne vom dep1•ind€ a învăţa 
mai bine filozofia Apusului ,în clipa cînd:vom sta 
în faţa sarcinfi de a limpezi gindirea 
românească. Oricum� e bine ·să ne :gîndim de 
pe acum la această sarcină .  Căci , deşi materialul 
românesc nu este încă prelucrat pentru 
-filozofie şi nici <:ercetătoru1 filozofic -nu :e pe 
măsura greutăţilor pe care le ridică acest 
material, filozofia românească trebuie să-şi 
reţină dreptul ei de explarare. Fără acesta ea 
nu-şi va cunoaşte niciodată _ favoarele şi va 
apărea ca o simplă reuşită individuală uneori, 
aşa cum e gîndirea unui Conta, sau ca o 
neputinţă colectivă, aşa cum hotăra, cu profeţia 
sa de duh al pustiului , Titu Maiorescu. 

* 
* * 
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Un text românesc : !nvăţăturile lui  Neagoe 
Basarab către fiul său Teodosie ai· putea 
ilustra cele de mai sus : îndatorirea de a începe 
să ne interesăm şi din perspectiva filozofiei 
de matel'ialul românesc, chiar dacă, în faza 
de a,siflzi, greutăţile pe · care le ridică acest .  
material ne condamnă încercarea la diletantism . 

Nu cunosc o problem ă de crudiţ.ie, în 
dmpul istoriei literare româneşti, mai 
cuceritoare decît cea a lnvăţăturilor lui Neagoe 
Basarab. Sînt ele cu adevărat ale lui Neagoe ori 
nu ? Aparţin ele secolului al XVI-lea sau sînt . 
scrise în secolul al XVII-lea, cum vroia D. Russo, 
care le atribuia unui - călugăr admirator 
al lui Neagoe ? Sînt ele o operă de compilaţie 
sau conţin şi părţi originale ? Exprimă 
sensibilitatea şi viaţa românească sau le 
ascund '? De la Bălcescu , care folosea, în 1346, 
in Puterea armată şi arta m'ililară la români, 
părţi dintr-un manuscris românesc al 

lnvăţăturilor, fară să ştie, pare-se, că fusese 
publicat cu trei ani înainte, şi pînă asU1zi,  
cînd profesorul Vasile Grecu publică în colecţi a 

Academ iei versiunea greacă a lnvâţă turilor 

găsită a cum cîfeva decenii la Muntele Athos� 
cartea lui Neagoe e o problemă deschisă a 
istoriei literare româneşti . Argumentele 

i.sbrice , psihologice, filologice, de critică 
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internă şi exterriă, de enidiţie sau bun-siD;l.ţ 
se încru cişee:'tza· peste paginile textului, asupra 
căruia tot ce s-a stabilit cu oarecare precizie, 

şi, în orice caz, cu unanimitate, e că a fost 
scris în limba slavonă. Se aşteaptă, deci, o ediţie 
critică a textului slavon, ediţie ce e în curs de 
pregătire . .În ciuda împotrivirii lui D. Russo, 
care s-a ocupat în diferi te rînduri de 

Invăţiitnrile lui „Pseudo-N eagoe'' , fără a aduce 
insft pînă la sfîrşitul vieţi.i , scrupulos cum era, 
dovada · amplă că lucrarea e a unui călugăr 
din veacul al XVII-lea, istoricii literari cred,  
Cltm spune prof. Vasile Grecu J ,  că e greu să 
conteşti autenticitatea operei, „negînd o 
tradiţie am de categorică şi neîntreruptă".  

Pentru o valorificare .filozofică a 
Invăţăturilor, paternitatea lor este poate 
secundaeă. Chiar şi diferenţa de un veac înti-e 
data presupusă la care a scris-o Neagoe şi 
incepuiul secolului al XVII-Iea, cînd ar fi scl'is-o 
c[tluguru ! :  e mai puţin grav�l de cum pare 1?
prima vedere, oricît ai· fi v01·ba de -istorie a 
filozofici. l\faterialul românesc nu are 
întotdeauna caracter de istodcitate şi nu se 
desfăşoară linear ; sau uneori nu se desf ăşoar<t 
pur şi simplu , nu curge în timp. - Mai gravµ 
însă e întîmplarea privitoare Ia lipsa de , · 

J lnvc'i,ţă t.uri, n�rsiunca grecească , col . A cad.  Romunt>-, 
1942, p. 16 . .  
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originalitate a -o:perei. Istoricii literari au 
determinat ci1:eva din izvoarele lucrări i ,  iar 
în a-ceastă privinţă pornirea ostilă a lui D. Russo 
s-a dovedit fecundă. Concepute după 

- (Jgiin.zile · domnitorilor din literatura .bizantină, 

!nvăţă:t-urile împrumută pasaje din Biblie, 
Viaţa sf. Con.�tantin şi Elena, Varlaa m şi Ioasaf, 
Fiziologul şi - mai greu identificabile, dar şi 
mai comp11'omiţătoare ·-- părţi din Urnilinţa lui 
Simion Monahul sau :Omiliile lui Ioan 
Hrisostom ul :ş.i aJe lui Efrem Sirul. hioricii · 

atrag însa atenţia asupra sensU.1ui. -diferit pe 
car-e îl avea ·noţitmea de -autor înainte vreme. 

Chiar Russo scrie, într-unul din studiile în 'Care 
denunţ-:ă împrmnuturi1e lui N e:agoe sau 

Pseudo-Neagoe, că „bizantinii, ca şi scri itorii 

occidentali de dată mai recentă (şi , printre ei , 
chiar Shakespeare), nu aveau noţiunea noastră 
de astăzi de proprietate literară . . .  , şi astfel 

de împrumuturi (astăzi am zice plagiate) erau 

foarte obişnuite" 1 .  
Dar împrejurarea aceasta explică problema 

fără ·s-o uşureze. Ceea ce complică aici 

lucrurile; 'în cazul ·unei încercări de interpretare 
filozofică, e faptul că tocmai textele ca re 

reflectă viaţa spirituală sau conc2pţin morală 
1 Studii bizantino-române, Bucureşli, 1907, p. 50. 



a at.Itnr�d: s-înt. c�e a; căror iu.autenHcitate a 
fost ca şii d.owe.dită .. Susiil(t[i to.rii originalităţii 
- în sensul epocii: -;-- a lui· Nea-goe recurg 
1'1! -pasajele au ţo,:Ofog:rafice sau la, cele pri yitoare 

la domnie şi org-anizaa:eao-militara .. Dar pasaj.ele 
acestea sîn.t cele nrntth)efil&zofke" ale luci:;irii .  

Cît despre ' locurile C(ţr trăde:a�i ·un _sens de 
experienţă spirituali'H�i f\l căror. autor nu a 
fost identificat · încă� nimic nu împiedică să se 

creadă că va fi identificat pe viitor. Ce mai . _ 

rămîne atunpi din materialul ::rs�1,f?r�, c{1.ruia ne 
aplecăm, ? 

Dar,. se- va spune, Neag.oe- a i:flhle&·' . Chi-Gtr 
dacă opera sa; .e de eonrqnlaţie„ ea, e �mnificativă 

p.rin ce a al€s autorul. Într-o vr:erne în c�re 
simţu Lprop:1.·ietăţi-i literare nu se exercita: e 

firesc să jud.eei un autor şi după cel€ ce 
preferă,. nu nu�i după c.ele ce ceeeazc). 
Afinitatea ar putea fi la· fel de definitorie ca . .  

gîndul propriu. 

Argumentul aqcsta ne-ar :p.ărea să.rae, dacă. 
nu l-am putea întfffr cu uir1ul într-adevăr 
ist.orie, în speţă unul de istori.a filoz-ofiei . Nu 

ştim ce este al lui Neagoe şi nu. putem pretinde 

dccît că Invăţătwrile ar fi reprezentative pentru 

sensibilitatea şi· cugetan�a românească de atunci.; 
Dar avem o altă oper[1 ,  ac�asţa o-riginală, care 

sii ne poată.. garanta repl'c�entativitatea : este 
lucrateea de iicereţe a lu i CantemiP, Dii;anul, 
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,�cm gUceava. înţeleptnlni cu lumea. sem giu.deţul 
�n /'let.ul1 1 i.  cu t.rnpul .  Acelaşi suflu de refuz 

al lum i i .  ca expresie a zădărniciei . aceeaşi 
sensibili tah' ascetică . aceleaşi tînguiri de Vechi 
Tes1 anwnt şi , totuşi . aceeaşi împăcare finală 
cu omenes�ul şi chiar condfţia istoric�l domină 
într-o part e' �i alta . Nimeni nu .va putea 
contesta înrudh·ca de tonali tate şi chiar de 

m aterial di ntre cele dou{t opere . Cel mult se 

va spun(' : cum poate garanta opera lui 
Cantemir, apărută la 1698.  pentru lLlcrarea 

lui Neagoe. d(' pc la 1 520 ? Dar aceasta e 
curiozi tatea, de care aminteam . a unei istori i 

a gîndi 1 ·ii rmrnln('şti : 1 80 de ani pot să nu 
ins.::'mne aproape nimic pentru dezvoltarea ei . în 

timp CC' istori a obişnuită are de consemnat 
fr[tmînttn·i . i·ăzboaic. prefaceri şi progn�se . 
istoria gîndi 1·i i rnmc?ineşti nu va putea fi 
ni ciodat[1 facut.{t d upă tiparul obişnuit al istoriei.. 
c u  atît mai puţin dupft modelul unei istorii a 
gîndirii apusene. Cantemir poate miirtmisi 

pen tru Neagoe Basarab ; '.Leibniz nu va 
i11[lrturisi penh'u Cusanus. 

E ade\'{\ rat ctl de aici s-ar putea scoate o 
în timpinare. Căci tocmai faptul C[l spi ritu] 
lucrării lui Cantemir e acelaşi cu cel al 
,ln·Păţă turilor lui Neagoe ar p utea 1nUu·i 
impresia unora că nici prima operă nu e 
originală şi că . 'în definitiv. mnîndouă ref10ctă 
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un tip de gîndire şi chiar modele străine, 

bizantino-slave. Nu era prea tînăr Cantemir 

dnd îşi scri a - şi nu în ţ:adi - lucrarea ? Nu 
stătea prea mult sub înrîurirea profesorului 

-�;lu, Ierernia Cacavela ? Atunci ce mai c 
rnmânesc în Divan şi cît e de romc"mcsc spre a 
garanta t;d alte opere ? - Să amînăm 

ecrcdarea mai atentă a întrebărilor acestorn. 
Deocamdafa e de ajuns să spunem că dacă nici 

Cantemir, oriunde şi-ar fi scris lucran'a şi sub 
orice influenţ(t,  nu dă măsura culturii 
rom[rn·2şti - învălmăşită cu celelalte, dar 
românească -, atunci istoria acesteia nu mai 
an� rost .  E drept , Cantemir e, in felul său, 
un enciclopedist ; ca şi un Leibniz. S-ar putea 

defini gîndirea germani:i dac[i n-ar exista secole 
de-a rindul, ca apariţie istorid1 sigura, dcci l 
Leibniz ? Totuşi ,  Cantemir va defini gîndirca 

rom[mească, şi aceasta  va avea să garan lcze 
pentru Cantem ir : is L01'ia noastră se începe cu 

ciu dăţenia d1 se face in cerc. Cine nu se dczvatll 
dl' occiden talism . nu are acces la ea. 

A ceas la înseamn[t 6t a vern o garan �ie 

provizorie pentru Neagoe. lVlai mult nu se poate 

cerc, înainte de a fi î ndrcpt[iţit cum trebuie 

o nouft metodă de cercetare în i storia gîndiri i .  

Iar ceea cc e interesant c c� metoda aceasta ne-o 
va impune tocmai natura specială a 

materialului românesc. Paradoxul e ca nu 
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poţi şti cum trebuie cercetate opere de speţa 
lnvăţăturilor, decît după ce le-ai cercetat. Să 
încercăm deci o· schiţă de interpretare filozofică 
a 1nvăţăturilo1·. 

- Cînd reedita � în 1 9 10�  traducerea 
românească a lnvăţăturilor după ediţia dia 1 843, 
N .  Iorga scria : „Cred câ am redat literaturii 
noastre o carte de citin� populară, din care se 
pot scoate multe învăţăminte . . .  ' ' .L Iată - în duda 
autorităţii celui care scrie - ceva care nu 
merita să fie spus despre lnvâţdluri.  O carte 

„de citire populară" sînt lnvăţă turile .. ca şi 

Bibli.a sau o carte clasică, în înţelesul că pot fi 
citite de oricine : dar nici paginile de viaţă 
duhovnicească, nici cele de artă militară sau 
comportare domnească nu fac din ea o carte 
cu adevărat populară . Cît despre învăţămintele 

pe care le mai poţi trage astăzi din ele - dacă 

invaţă cineva vreodată din cărţi -, ele sînt 

ridicole în utilitarismul lor, faţă de frumuseţea 
de gînd şi expresie a cărţii . Hotărît, N. Iorga 

. făcea un act cultural, iar acesta interesează, 

nu educaţia poporului. Mai sugestiv se exprim�1 

Iorga mai tîrziu (în Istoria litera turii române 
� Int1·oducere sintetică - Bucureşti ,  1 929 ,  
pp. 5 5-56),  cînd vede în ele , ,un suflu 
războinic admirabil; .  şi le consideră , .un produs 

1 lnvăţăturile lu i  Ncaaoe către fiul să u Teudr>:>'ii', 
Vlle!'.li; 1910, p. VIII. 
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al spiritului milifar de la începutul veacului 
al 1 6-lea" ;  Dar caracterizai"ea e voit parţiala. 
Cuprinzător, privind adică şi aspectul războinic 
sau d011mesc, dar şi pe cel de viaţă spirituală .  

le caracterizează prof. N. Cartojan - chiar 
dacă se referă doar la una din învăţături -, 
spunînd că sîmburele doctrinei lui Neagoe 
c ideea monarhiei absolute, dar subordonată 
creştinism ului. în general , prof. Cartojan 

h' consideră , ,cel mai de seamă monument 
al cugetării şi simţirii româneşti în lim bă slavă'\ 
împreună cu cercetătorul bulgar Romansky, 

care vede aici cea mai bună lucrare a vremii 
.în l imba slavă 1 •  

N u  lipseşte şi o caracterizare filozofică , 
Pentru dl Marin Ştefanescu , „filozofia din 
lncăţăturile lui Neagoe e o sinteză înt.re 
1\Torala creştină şi Politica naţionalistă" .  
Ba cercetătorul adaugă că , analizată mai atent, 
opem ar fi „o unire între experienţă şi raţiune. 

determinism şi libertate , spirit şi materie, 
democraţie şi aristocraţie'' 2. Să spunen.1 în 
grab.:l. că nu un asemenea tip generos de 
analiză filozofică ne interesează aici. Ne temem 

1 Istoria l ite ratur i i  româ ne vechi, vol . I ,  Fund. Re,if. 
I!J..fO, p. ·i2_ Cerceturile c ! ! u i  Car tojan s-ih€ cel mai pretîo� 
;, .• :; i l i  .... r pcni1:u un en·n! ua.l i::, toric ul gîndirii  rornâncşti, -

Pt•n1n1 Ho1:1 rrn sky, v. 1.UaTuucde n des u:alachischen WoJJ
'lrotlen Neagoe Basarab an se inen Sohn Teodosio.<r, Leipzij 

1 Filu;:;ofia românească, Bucureşti ,  1 922, p. fl'1. 
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de la început c[t nici „raţiune" ,  i;i.ici , ,libertate'' 
şi nici =„spirit;; n-a u sens, în viziunea . lui 

Neagoe . Cu atlt mai puţin de;mocraţie . 

. ,Adu-ţi aminte adl-�St�ori de : moartea 

ta şi nu vei greşi .mult lui pumnczeu." 

Indemnul acesta , care domină toată l µcrnrea, 

dă de la început caracterul gîndirii şi 
sensibili tă ţii filozofice a lu�

-
� eagoe. E gîndirea 

şi sensibilitaţ�a E�lcziastul_ui, :trecută prin 
filtrul . unui anwn.it tip de- creşt�nism. Aşa va 
fi şi în Di·vq,nul. lui Cantemil· ; aşa începe 
orice cuget românesc din vremea aceea. 
Toal[t p1·oblema e : cum se poate ieşi de aki 
dttre viaţă , sens istoric , împlinire proprie ? 
În op�ra lui Neagoe , sentimentul acela al 

sfirşitului . pe care-l întregeşte cel al 

zftdil l'nicieiWumii , c cu atît mai izbitor cu cit 
e vorba de edl..lcaţia unui viîtor domn . Neagoe 
îns11 şti e că- : există o altă ierai�hie dccît cea 

a pămîntului Şi-şi înştiinţează fit11 : „l\'Iăcar 
Domn, măca1· · boier, n1;:icar bogat , măcar 
.sărac, toţi o calc voim să mergem. 

la j udecata 

}�� IIi:istos:' (p . 280) . Şi atunci, despre propria 

sa putere lumească, el spune celui pe care 

trebuie să-l pr�gătească pentr u cele ale 

lumii : „Domnia mea se va risipi ca fumul. . . '" 
(p . 2 69). 
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Ce sentiment al zădărniciei poate 

susţine atîta desp1·indere de lucruri.  chiar 
şi la stăpîn i tori ? Fireste, e in joc touLă 
perspectiva aruncaUt de creştinisn� asupra 
lumilor : cca de aici nu e nimic .fată  de cca 
de dincolo. pent ru câ există cea de · dincolo . 

Dar� independent de certi tudinile orbitoan' 
de dincolo. deci. independent de sentimentul 
religios, o conştiinţă care prodamr1 zădărnicia 
lumii percepe direct nesi.gman"ţele şi  prăbuşirile 
a.cesteia. Totul se sLfrp[1 , nimic nu se 
împl ineşte pînµ la capttt,· „totul e s trical" , 
cum va zice mai tîrziu Cantemir. ŞL totuşi , 
cu aceste lucruri amăgito"are ale lumii, „ca 
praful înaintea văzul ui '' , trebuie găsită o 
împăcare. Cum ? Pe ce registru ? Uneori 
problema apare limpede ca problemă -· şi 
aşa va fi la Cantemir. Dar, alteori , ca la Neagoe1 
îţi dai seamn că împăcan�a s-a focut pe 
nesimţite , şi conştiinţa aceea tragiCă îşi ·găseşte 

echilibru, sens de acţ iune şi chiar seninătate, 
într-O' lume a nestatorniciei şi amăgirii. 

în istori a gîndirii occidentale, împăcarea 
sfîrşeşte prin a fi simpUt : se face pe plan 
de cunoaştere �şi pe plan de comportare 
etică. Şi pentru apusean lumea e ·„trecătoare� : 
Şi pentru · el - începînd cu lumea vechilor 
gînditori greci - totul e aparenţă , amăgire; _ 
nesiguranţă, la început . Dar, în faţa acestei 
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lumi a părelniciei-, cugetul se tl"ezeş.te· la viaţ.ă şi 
caută :adevărul statornic, formele, ideile: 

Procesul se precizează treptat şi· - orice 

s-ar spune d_e către · unii istmdci,, care v-or- să.- . 

deosebească prea categoric· vfaiunea: antică. . de 
cea modernă --- el este un proces linear : 
se desfăşoară pe�dimensi unea cunoaşteri1.  Îh · .  

faţru nesiguranţei - impresiilor şi .a :părerilor . 

despre lume , cugetul vrea să cun-0ască„ Sin�ura 

deosebire între cugetur antie şir -eel modern: 

va fi că, în. primul; spitritul nu · se. afirm ă ca 
atare în faţa lumii. Dar, şi într.;.o; parte şi în alta1 

nesiguranţa externă va fi depăşi tă prin 

cunoaştere. Nu numai prin cunoaştere., însă : 
şi prin comportaPe. în mijlocul lumii acesteia, 
unde1 totul se surpă, omul e totuşi sortit 
acţiunii , iar fapta sa vrea să reflecteze, ca: şi. 
cunoştinţele sale, o ordine, cît de cit 

incoruptibilă. De- astă dată nu va fi vorba des -
adevăruri, ci de norme. Iar dacă anticul işi. va 
căuta normele tot mai. mult prin r.arpo_rt la 
„ceea ce este" , în timp ce modernul şi le va. 
căuta în lumea lui „ceea ce eşti" , lumea ; 
spiritulUi - şi unul şi altul, toiilşt, vor descoperi 

ordinea morală ; ei . vor avea astfel o mîntuire;� 
sau cel puţin o: im-Plinire, în etic.-

Ce se îintîinplă în ·vizit.mea- românească 
- solidară desigur ca cea răsăriteană ....:..;.. a lui 

Neagoe- ? De la început, la t:!l, ca �i la. Cantemir; 
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simţi că nu există problematic-.! de ·.cuaooaştere. 
Faptul va fi .clin plin o trăsătură - .şi nu idIDar 
negativă - :a spiritualiUlţii rornimeşti . .(}rice 
demon al cunoaşteri;i, orice criz.ă a -s:pir.it'l\'.lilti.i1 
tot cc ţinc de om.ul �.faustic" ocd.dental 
lipseşte aici. Neagoe nu se gînde�t.e �.ci ;un 
moment să-şi îndemne fiul ---: între :al.tî.tea 
îndemnuri pe -care i le. ;dă - ;să s.;e '1tun.1ineze, să 
se chinuiască să afle. Mai de.grabă îi aminteşte 
de vorba aceea tulburătoare� . .,5.nţe1epţia lumii 
acesteia e�-;te nebunie la Dumnezeu�· (p. 15). 
Dacă există •posibilitate ;ele impăcar.e cu lumea1 
ea nu se petrece pe :planul -eo.nştiinţei 
cunoscătoar€ .; iar :clacă 'există· ·.o ,cale de 
desăvîr-şire -în .duti ,_·şi ·o vom g.ăsi fo lnrvăţ;1iturf 
- ea se desfăşoară :pe alte trepte -dem"t :.eele ;ale 
înţelegerii şi minţli. Se desfăşoară pe cele .a1e 
inimii, fireşte. Dar, în timp ce la Augustin, 
de pildă, inima 'duce fa cunoaştere, iar la Pascal 
duce de asemenea la adevăr, dincoace inima 
e:mută. Nu vrea să ştie şi să .se lumineze; vrea 
să se. odihnească. 

E numai creştinism aici-? Dar există 
tipuri de creştinism fa care 0p.r.tihlematica de 
cunoaştere stă ,pe prim-plan ; există apoi i tipul acesta augustinian, de pildă, care duce şi la 
eunoaştere. Şi .ap"t>i - tocmai pe linia lui 
idealist-augustiniană -, creştinismul a dus 
la -descoperire.a· \Spiritului, la accentuar-ea tinef 
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lumi a subiectului faţă de obiectivismul antic ; 
în timp ce aici spiritul lipseşte. Deci, e vorba 
doar de un tip de creştinism; şi, pîna la urmă: 
s-ar putea să fie o si111plă component.ii 
creştină, în gîndirca rnmânească. 

Absenţa unei problematici a eunoa�tel'ii, 
de altfel, se întregc:;;te cu absenţa uneia etice. Ea 
nu e mai puţin semnificativă şi mai special 
creştină . Se vorbeşte adesea, şi pe drept cuvînf: 
de etică creştină. în viziunea aceasta 
românească, însă, etica nu e nici un moment 
măsura lucrurilor. Cînd un interpret spune : 
·,,Etica lui Neagoe e cea a Bisericii'' (Romansky, 
op.dt., p. 113), el nu Ummreşte aproape nimic. 
In realitate, există un tip de creştinism dincolo 
de etică, după cum există unul fără cunoaştere ; . 

iar pe acesta l-a preferat sensibilitatea şi 

gîndirea românească. Poate că nu l-a peefe1·at 
doar, ci l-a luat în stăpîni1·e, i-a pus pecete 
românească . 

Iată, de pildă , ce se întîmplă pe plan ·de 
acţiune : în viziunea lui Neagoe, omul trebuie 
totuşi să acţioneze . Oricîi ar vorbi de „slava 
c:ea deşartă a lumii '' i Neagoe nu poate spunţ> 

fiului său să părăsească lumea ; şi, chiar dac� 
l-ar îndemna la călugărie, el încă i-ar da 
sfatul să fiiptuiască. Dar din ce se naşte fapta ? 
Ce face cu putinţă activismul vieţii ? 
.;_ într-un sens, unicitatea ei. Vană şi_ decăzută; 
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\'Îal.a aceasta e tOtuşi un pl'ilej. Singurul 

pl'llej. „Că lacrimile noastl'c numai într-aceasta 

sîril de folos, pîn{t sîntem vii, iar după 

moarte, noi nu putem nimic să lucrăm lui 

Dumnezeu. Că cei morţi nu cred, cei morţi nu 
mftrturisesc, cei morţi nu lucrează, celor 
morţi nu se va descop�l'i nici o taină . . . " 
(p.2H·4) . Iată deci că viaţa noasldt nu numai că 

poate, dar trebuie să fie lucrătoare. Oricît de 

nevrednici sîntem, noi căpfltăm ceva, ni se 

descope1·�t şi nouă ceva. Dumnewu c cel caL�c o 
fac2, fireşte. „Bucur�t-rn.[t, Doamne, şi pe 

n1ine, Neagoe, robul tău cel lenevos şi ticălos'' 

{p. 229) ; bucură-mâ, aşa, pasiv. Dar viaţa 

noastr(t e trîndavă doar pentrn că nu facem d� 
la noi destul. Să .făptuim -- în pocăinţ{t, 

smerenie, ,,cu frică şi cu trernur" -, şi atunci 
poate d1 Dunmezeu ne va bucura. far fapta 
aceasta nu c gest moral, eticii - de biseric;1 
sau nu. Haporturile noastl'c cu lumea nu sînt 

de bun[1tale raţionah\ ; ci de milă . .  Căci milă 
trebuie s�i arătăm celorlalte fapturi omeneşti, 

în timp cc sufletul omului ,,nu are altă nădejde 

în altceva să-l miluiascc:'t, fădt numai la mila 

·lui Dumnezeu'' . Binele apusenilor are sens şi 
pentru lumea de aicl ; n-a putut duce el la 
forme de moralt1 ţinînd numai de raţiune şi 
sens utilital' ? Milă însă e fapta exilatului. Pe 
o altft linie. creştinismul găsea echilibrul cu 
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]urnea împunind lumii spiritul, conştiinţa 
morală � imperativul. Pe Hnia-milei, va putea 
regăsi acţiun€a; dar nu actul moral, şi cu atît 
mai puţin spiritul, dhl° care decurge acesta.

Şi', totuşi, fapta i-zvorînd din milă nu .e mai 
puţin·· însufleţită. Căci fără lucrare, prilejul 
acesta al vieţii e pierdut. ,.Celor morţi nu se va 
descoperi nic-i o taină."-

Că de la integrarea aceasta în lume prin 
si m p tă mi Ui Neagoe trece la consimţi.re a 
restului· ; căci îndeamnă fi:ul hu mirnai să se 

roage şi să se pocăiască, ci şi să chibzuiască·· la 
cele ale lumii ·; să miluiască pe cei săraci, dar· 

mni întîi pe slugile sale ; să se poarte cum 
trebuie, lumeşte cum trebuie, cu a.ceştia şi 

boierii - totul nu e decît semnul \mei împăcări 
cu lumea care nu ţine de tiparul obişnuit. 

Căci nu un sens moral, cu atît mai puţin unuJ. 
teoretic, de cunoaştere, va da măsura aces,tei 
viziuni. Nu spiritul , ca factor de statornicie 

în faţa lumii nestatornice, va aduce echilibrul. 
Nu o filozofie a conştiinţei - cu un cuvînt 
de· şcoală - e cea care echilibrează. Şi, totuşi, 

un echilibru spiritual se capătă şi aici. A spune : 
e un echilibru de tip creştin .:_ e prea puţin. 
Cii'ci orice echi!ibru de tip- creştin_. răspunde 

undeva pe registrul filozofic„ Ce sens metafizic 
are atitudinea aceasta românească ? Ce 
kgitinieti2!ă împăcarea noastră cu lumea ? 
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Aceasta e problema, centrală poate în 
ist-0rţa gindirii veGhi româneşti. Aici e simplă 
problema . Textul lui Neagoe despre înţelesul 

de acţiune al vieţ.ii sugerează un începui de 

răspuns; soluţia lui Cantemir din partea 

a III-a a Divanului va sugera poate w1 altul ; 
faptul' că nu există filozofie a conştiinţei, în 
gîndirea românească, dar ar putea fi una ;1 
existenţei, e încă o sugestie. Dar nu putem face 
mai mult decît să punem problema. Poate 
doar s-o adîncim. 

Un loc din in-văţătttri care ne-a izbit 

mai întîi cînd ne-a că-zut sub ochi ne poate 
ajuta în acest efort de adîncire. Neagoe dă 

sfaturi fiului său. Să fii blînd şi nepizmăret, 

îi spune el ; rîsul şi glumele să nu intre în 
inimile noastre ; păzeşte-ţi ochii şi inima : 

smereşte-te,. Şi, după ce-l îndeamnă pe 
Teodosie să scotocească toate acestea, adaugă : 

1,Insă nu le vei putea socoti, dacă nu 

vei face cu dreptate lucrurile lui Dumnezeu. 
Că, mai înt{i de toate , est€ tăcerea, iar tăcerea 

face oprire, oprirea face umilinţă şi plîngere, 
iar plîngerea face frică, şi frica face smetenie1' 
smerenia face socoteală de cele ce vor să fie,, 

far acea socoteală face dragoste, şi dragostea 

face sufletele să vorbească cu -îngerii. Atuncea 

va pricepe omul că nu este departe de 
Dumnezeu'' (p. 144). 
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d·u c o adevărată scară către cer '? 
Să observăm, întîi, că puterea de sugestiP 

a textului ţine şi de frumuseţea şi arhaisniul 
expresiei lui. E destul să se cmnparc fragmentu} 
cu versiunea din tracluccl'ca, deosebi t de 
merituoasă, în felul ci, dar mai rtiodernă' 
şi folosind altă punctuaţie, a prof. V. Grecu. 
Textul grec d8: i'n traducere : „Dar toate 
acestea ţi-e cu ncputinţ[l să le prinzi cu 
mintea ta, dacă nu ţi-ai dobîndit cu dreptate 
aceste virtuţ·i : mai întîi din toate tăcerea ; 
căci tăcerea naşte înfrînarca ; iar înfrînarca 
face suferinţă şi căinţ{1 ; iar căinţa naşte 

frică ; frica face smerenie ; · iar smerenia 
naşte prevedere ; prevederea însă naşte 
dragoste ; iar dragostea adlice sufletul să stea 
de vorbă cu îngerii. Atunci pricepe omul că 
nu este departe de Dumnezeu·'. -Textul nu Sf' 
mai inalţ{t, curgător , ca dincolo ; aici au 
intervenit punctele cu virgule, care frîng 
elanul gîndului ; ,,iar" rămîne singur ca 
legătură şi nu mai alternează, într-o savantă 
muzicalitate, cu „şi;' ; au intervenit cuvintelr
explicative ; în loc de „lucrurile lui 
Dumnezeu", avem : „aceste virtuţi", pe care 
traducătorul român le găsea, fireşte, în textul 
grec ; a intervenit Hprevedere", concis şi 
e�act,. în loc de poeticul , ,socoteală de cele 
ce vor să fie" ; şi a -interve�it un „fosă" de 
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factură logică. Totul e precis - şi niţel rigid. 

E f.ără îndoială mai puţină poezie în textul 
modern. Şi - să nu ne ascundem - mai 

puţin prilej de cercetare filozofică. Căci e 
ceva iremediabil liric la începuturile oricărei 
reflexii filozofice. 

Să observăm apoi că factura textului 
indică o anumită tehnică de viaţă spirituală 

(nu e cumva un fragment dintr-un tratat 
ascetic?), tehnică pe care o mai găsim în 
diferite locuri d�n opera lui Neagoe. „Inima 
cea împietrită face minie, iar oprirea face 
linişte.". „Blîndeţea goneşte poftele, iar 
rîsul face dezlipire de la Dumnezeu" (p. 141). 

Să avem frica lui Dumnezeu, spune altă dată 
Neagoe. „Că din frica lui Dumnezeu se naşte 

postul, iară din· post curăţia, iară din curăţie 

rugăciunea, iară rugăciunea naşte smerenia, 
smerenia naşte dragostea, iar dragostea toată 

legea şi proorocia razimă„." (p. 31:3). Într-un 
ri'nd, chiar, c vorba de o tehnică strict 

monahală, pentru combaterea Satanei. 
Totul e să ai frica lui Dumnczeu1 stă scris 
acolo ; căci frica face mila să coboare asupl'ă-ne, 
„mila întăreşte PE'. om, şi întărirea lui 
Dumnezeu este rădăcina bucuriei, şi din 
rădăcina bucuriei se naşte postul, postul 
naşte ruga, ruga naşte smerenia, smerenia 

naşte curăţ.ie, curăţia naşte milostenie, iar 
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milostenia va s.fărîma şi va zdrobi cap1Jl 
Satanei" (p. 173}. E greu să crezi că o. 
asemenea tehnică. de viaţă spirituală s-a 
născut altundeva d:ecît într-o chilie. 

Toate loeurile acestea - inferioare, 
fireşte, ca frumuseţe şi adîncime, primului 
fragment - vin să arate că el face parte 
dintr-o familie de practici sau tehnici, mai 

puţin mistice ori filozofice, cît ascetice. Lucrul 
trebuie deschis recun-0scut. De altfel, 
fragmentul priln, care închide- în C>l atîta 
frumuseţe de gînd, e precedat, în lnvăţături, 
de un pasaj care începe : „Cînd şezi în 
chilie„." ; iar, la capătul lui, după ce Neagoe 

scade nivelul de gîndire al capitolului, 
trecînd la sfatul de a te feri de îmbuibare şi 
băutură, el exclamă : „Hai dar fraţilor să 
fugim de lumei' (p. 147). Toate acestea făceau 
desigur pe Russu să considere că e vorba de 
opera unui călugăr, nu a unui domnitor ; 
iar, la un moment dat, pentru a dovedi că 
lnvăţăturile nu sînt ale lui Neagoe; el citeazft 
intre altele tocmai frag1nentul nostru, ,,că 
mai întîi de toate este tăcerea„." 1• E adevărat 
că el nu preciza dacă fragmentul acesta e 
original sau dacă nu face cumva parte din 
vreo lucrare de speţa U milinfei lui Simion 
Monahul. Nici altcinevar după cîte ştim, n-a 
contestat pînă acum originalitatea fragmentului 

1 Russo. Studii şi critice, Bucureşti, 1910-, p. 26. 
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noStru. Şi, eu toate acestea, e aproape imposibil 
de crezut că fragmentu! e original - chiar 
sub pana unui călugăr, cu atît mai puţin 

în scrisul lui Neagoe. 
S-ar putea spune iarăşi : de ce n-ar 

·
figura îndemnuri ascetice in 1rwăţături, de 
vreme ce 1€ vom găsi mai tîrziu în Divanu.! iui 
Cantemir, care n-avea totuşi să se 
călugărească ? Şi, apoi, pe vremea aceea, 

între călugărie şi lume distanţele erau mult 
mai mici. De altfel, Neagoe însuşi avea :Să 

stea , pare-se, cîtva timp în marginea vieţii 
călugăreşti, iar un.chiul său, Barbu!, ban de 
Craiova - atît de influent, după unii, în 
timpul domniei sale-, a întemeiat mînăstirea 
Bistriţa, unde a şi devenit călugăr în 152-0, 

adică în jurul rl&tei presupuse la -care şi-ar 
fi seris Neagoe Inviiţăturile. Pe deasupra, :în 
lucmre însăşi se găseşte un întreg capitol, 
„Cuvînt de învăţătură către două slugi 
credincioase carele se lepădară de lume şi se 

deteră vieţii călugăreşti". Şi nu se călugăreşte 
mai tîrziu, după moal'tea lui, propria lui 
soţie, Despina ? 

Totuşi, \'Om porni de la convingerea că 

fragmentul de mai sus nu este al autorului 

nostru, Neagoe sau călugăr. Ni se pare că, 

dacă l-ar fi gîndit autorul lnvă.ţtiturilor 
însuşi, l-ar fi pregătit , l-ar fi dezvoltat şi, 
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în orice caz, i-ar .fi pipăit mai bine frumuseţile. 
·„să nu gîndeşti că eu grăiesc acestea din 

capul meu", spune Neagoe însuşi către 

Teodosie, într-un rînd. Nu, nu le-a gîndit din 
capul lui. Dar fragmentul acesta ne îngăduie 

să adîncim gîndul şi simţirea românească� 

dintr-un veac, din două veacuri sau de 
peste ,·cac. E tot ce-i cerem. 1 

„Că mai întii de loate este tăcerea•:, 
spun 1nvăţăturile. Tăcerea noastră sau tăcerea 

1 umii ? Fireşte, e o tehnică de viaţă în duh ; 

e un exerciţiu spiritual ; deci, e tăcerea 

noastră, ca fiinţe care ne putem pierde, amăgi, 
1nstr(dna prin cuvînt. Dar şi peste lucruri 
trebuie să se aştearnă tăcerea. Noi nu putem 

tăcea spre a asculta zvonurile lumii . Trebuie 
să fii surd lumii, ca muţenia ta să fie lăuntrică. 
Altminteri, lumea ar vorbi în noi ; ne-am 

pierde iarăşi. Deci, tăcem, odată cu ea. 

Dar tăcerea noastră face oprire. Oprirl! a 

cui ? Iarăşi a noastră, dcopotri vă cu a lumii. 
Valul acesta de care sîntcm purtaţi 1rd . .mic 
stăvilit ; lumea aceasta a nmi:igirii trebuie 

opritii în cul'gerca ei. Dacă vrem să trecem 

mai departe, trebu ie s{1 înfrînăm cc c lume 
în noi. Deci, ne oprim odată cu ea, ne desfiinţăm 

i ln· revista „Adsum" (august 1940), am mai încercat 
t:in comentariu pe acest fragment. 
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odată cu ea. Căci tăcerea noastră · respinge , 

suspendată, desfiinţează totul. 
„ Voi închide acum ochii, îmi voi astupa 

urechile, voi îndepărta toate simţurile, voi 
şterge de asemenea din minte toate plăsmuirile 
celor trupeşti„." Este aşa nepotrivit, în 

punctul acesta, citatul din Meditaţiile lui 
Descartes ? Şi îndoiala metodică a lui 
Descartes înseamnă tăcere, lăuntrică şi 
externă. Şi ca duce la oprire, a noastră şi a 
lumii. Tehnica filozofiei, la fel cu cea ascetică, 
începe şi ea printr-un act de suspendare a 
lumii, printr-o reducţie . Iar reducţia 
fenomenologică de azi, prin acea universală 
punere în paranteză a lucrurilor, arc parcă 
ceva din caracterul primelor dou{i trepte ale 
experienţei spirituale din lnvăţăturile lui 
Neagoe. 

Şi abia acum, la cea de a treia treaptă, 

iese mai limpede decît oricînd la iveală 
toată deosebirea între tehnica filozofică 
apuseană şi cea de viaţă spil'itualtl de aici . 

Descartes şi Husserl opresc şi ei valul lumii ; 
dar. pentru a îngădui spiritului să se reverse 

peste lume. La ei, în clipa cînd totul e 

oprit, se iveşte spiritul . În pl,!nctul acesta 
devine deci posibilă cunoaşterea, certitudinea, 

o anumită filozofie a conştiinţei.. Ce se 
capătă însă pe treapta a treia a fragmentului 
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din Învă,.ţătioi ? Umilinţă şi plîngere ! ln 
tăcerea lumii nu-şi face apariţia spiritul. 
Conştiinţa nu ia direcţia luminii proprii. 
Se adînceşt.e şi mai m uit în întunericul 
nefiinţei pe care a invocat-o. 

Sînt aici, dar abia începînd de aici, două 
itine1Cirii spirituale deosebite. De o parte 
spirit, conştiiinţă de sine, cunoaştere, act 
moral - de alta, dramă de conştiinţă. Că 
numai primul itinerar e filozofic ? într-un 
sens de şcoală, poate. Dar treapta următoare 
din itinerariul al d.oilea aduce, de la umilinţă 
şi plîngere, frica - de pierdere, de părăsire; 
de moarte ? -, iar frica unei conştiinţe care 
s-a izolat de lume, spre a nu se mai regăsi, 
e tema principală a filozofiei existenţiale 
de astăzi. (Şi apoi e faptul acesta extraordinar 
sub raportul eLincaşterii psihologice : frica e 
precedată de plîngere ; întîi -e expresia 
emoţiei şi pe urmă se naşte emoţia - aproapt. 

ca în teoria Lange-Jamcs. O tehnică atît de 
rafinată nu putea fi întîmplătoare.) 

Se pierde sensibilitatea filozofică în 
sensibilitate religioasă, odată cu smerenia ? 
Dar trecerea de la frică la smereme e o 
adevărată etapă de cunoaştere existenţială. 
Conştiinţa trăitoare, dominată de spaime, 
presimte pe Celălalt ; iese din strînsoarea 

nefiinţei prin faptul însuşi al fricii. Smerenia 
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e conştiinţa unui raport la altceva decît ea. 
Iar dacă smerenia ndă socoteală de cele ce vor 
să f1e", e tocmai fiindcă vesteşte conştiinţei 
un echilibru în altceva, o ieşire din 
singurătate, capătul de drum al unei inimi 
neliniştite. 

Odihnită acum, inima e în stare de 
dragoste. Ea iubeşte pe Creator şi nu va 
refuza dragostea ei creaturii. Şi încă odată, 
pe această treaptă, ispita filozofică va ieşi în 
calea itinerariului nostru spiritual. Căci o 

conştiinţă incinsă de dragoste e şi conştiinţa 
augustiniană sau pascaliană. Şi nu pregăteşte 
dragostea pentru cunoaştere şi înţelegere ? 
Nu există o „funcţiune epistemologică a 
iubirii" ? De aceea am putea reveni, ca de 
pe o treaptă superioară, la un înţeles filozofic 
al lumii. Cine ştie dacă pe celălalt itinerar 
spiritul nu-şi începe prea devreme cariera 
şi nu rămîne închis în lumea lui, în tristul 
său idealism ! Poate că se deschide aici o 
altă cale pentru filozofare .. : 

Dar lnvăţăturile lui Neagoe nu fac 
filozofie. Erau, pînă aici, în marginea ei tot 
timpul ; puteau oricînd începe dialogul 
filozofic cu lumea. Ele preferă însă dialogul 
cu îngerii. 

Undeva, în vecinătatea acestora, au 
presimţit pe Dumnezeu. 
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Prin urmare : există momente filozofice, 

prilC'juri filozofice, care să îndreptăţ:ească 
o istoric a gîndirii româneşti pornind din 
secolul al XVI-lea. Rezultatele unei confruntări 
cu filozofia obişnuită sînt însă : 

Nu există în gîndirea românească 
a timpului problematică de cunoaştere ; 

Nu există pl'oblcmatică morală ; 
Nu se pune problema spiritului ca atare·. 
Şi, totuşi, conştiinţa trăitoare, analizată 

aici, e activă şi sfîrşeşte prin a-şi găsi un 

echilibru. Cum? - E poate prima dintre 
problemele unei istorii a gîndirii româneşti. 

Dar întrebarea prealabilă este : sînt 
rl'zultatcle de mai sus româneşti pentru că 

privesc pc Neagoe ? Sau aparţin lui Neagoe· 
pentru c5. sînt româneşti ? Iată cercul. Şi, dacă 
nu vom găsi mijlocul de a cerceta o istorie în 

cerc, istoria gîndirii româneşti va fi, ca şi pînă 
;wum) aproape o glumă. 

(„Saecuhun "1 19.f 3) 



Cum gîndeşte poporul român 

Avem noi, românii, un proverb curios: nUnde 

e multă minte, e şi prostie multă." Să fie 
rornânul atît de înţelept încît se teme de şi 

prea multă înţelepciune ? In orice caz, ceea ce 

izbeşte, la el - o vedem bine - e .măsura. 
Nu numai în viaţa sa interioară, dar peste tot : 

în cc face şi ce se face în jurul său. Culorile 

artei noastre populare sînt „stinse", spunea 
sugestiv un critic ; spaţiul nostru interior e 

plin de echilibru ; elanul nostru nu e niciodată 
excesiv ; iar pînă şi despre peisajul nostru, 
despre peisajul acesta exterior, cu munţii 
noştri, un Alecu Russo putea scrie rîndurih• 
acestea tulburătoatY'i deosebindu-i cu gîndul 
de măreţia Alpilor : iJn faţa munţilor noştri, 
sufletul se lasă dus de visare ca într-o elcgiC' 
fără sffrşit, parc-ai vedea măriri căzute ori 
suflete rănite de atingerea JumiL" (Opere 
cam.plete, Cugetarea, p. 185). 
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Avem o măsură - dar umbrită parcă de 
atingerea cu lumea. Poate că măsura e tocmai 
rana aceasta, tristeţea aceasta de care vorbeşte 
Russo. Şi cîtă deosebire între măsura noastră, 

niţel tînguitoare şi biblică, măsură care-şi 
cunoastc lim itele, şi cealaltă, mediteraneană, 
rat iorwlă, lucidă - suficientă. E aproape o 

glum[1 să invoci, aici, latinitatea noastră. 

Măsură, dreptate, lege, nu sînt nici gîndite, 
nici resimţite raţional şi juridic, cum 
înţelegem că au fost - dacă aşa au fost - la 
Roma. Măsura noastră e mai puţin pusă, decît 
impusă . E mai angajată în absolut decît cea 
din A pus şi nu cade niciodată în suficienţă. De 
aceea e şi mai statornică decît ea. Căci, în timp 

ce măsura de tip raţional poate deveni lipsă 

de măsură, prin abuz de raţionalitate ; în 

timp ce bunul-simţ apusean poate duce, şi a şi 
dus, la exces - măsura noastră şi bunul 
nostru simţ par nestricate. 

Dacă ar fi un sîmbure raţional în „măsura" 

noastră, am înţelege, cît de cît, raţionalitatea. 
O înţelege sufletul românesc ? Credinţele 
noastre populare au închipuit o legendă plină 

de tîlc în această privinţă. E legenda celui de-al 
doilea păcat al lui Adam (Tudor Pamfilie, 
Povestea lumii de demult după credinţele 
poporului român, Bucureşti, 1913, p. 95). 
După ce i-a gonit din rai, spune legenda, lui 
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Dumnezeu i s-a făeut milă de Adam şi Eva; 
văzîndu-i cit se chinuie. Le-a dat meşteşugul 
de a face pămîntul roditor, dar le-a poruncit 
să nu are mai mult decît o brazdă. Roadele 
culese de pe acea brazdă le ajungeau. Dar� 
într-o zi, pe cînd Eva era însărcinată cu Cain; 
vine diavolul la ei şi-i întreabă : „- Voi mai 
aveţi griu ? - Doar pentru cîteva săptămîni. 
- De ce nu araţi mai mult, căci o să aveţi 
copii ? ... " Iar Eva găseşte sfatul chibzuit, 
raţional (nu e semnificativ că întîi femeia e 
„raţională" ?). Convinge pe Adam să facă 
cum e mai bine, iar, în clipa cînd lanul e 

mare şi făgăduitor, se arată Dumnezeu, 

pustieşte lanul şi spune lui Adam : „Tu, omule 
nesăţios . . . De azi înainte poţi ara cît îţi place, 

şi eu îţi voi da iarăşi cit îmi va plăcea mie." 
Este greu să vezi numai condamnarea 

lăcomiei în leg<:mda aceasta. E vorba şi de 
condamna?:ea calculului, a chibzuielii, a 
dreptei rînduicli omeneşti. Există o etică a 
muncii şi a productivităţii, care lipseşte aicL 

Munca e, pentru apusean, de pildă, sfinţită 
de rezultate. far americanul - apuseanul la 
limită - a dus etica aceasta pînă la absurd. 
Am putea deci să ne întrebăm - în lumina 
acestei concepţii, unde arbitrarul divin, iar 
nu raţionalitatea umană e hotărîtoare - dacă 
modernismul şi industrializarea (sau pur şi 
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simplu „agricultura intensivă") vor fi vreodată

acasă la noi. Dar acestea nu sint decît 
consecinţe, pentru uzul legiuitorilor români, 

ale unei trăsături care ne interesează în ea 
însăşi : întemeierea valorii româneşti de 
măsură (poate şi de dreptate, lege) pe altă 
dimensiune decît a raţionalităţii. 

Căci raţionalitatea nu ne-a tulburat 
niciodată în chip deosebit. Nu întîlneşti nici 
o tendinţă, pe linia aceasta a fondului nostru 
popular, de a înălţa omul, în sensul bun şi 
prost ; de a-l face cuget înţelegător în faţa 
firii şi pînă la urmă minte îngîmfată. Noi nici 

nu stăpînim lumea şi nici n-o schimbăm. 
Dumnezeu o face, sau se face ea însăşi. 
Stăpînirea ştiinţifică a naturii, în sensul 
apusean, e o ciudăţenie şi un act de trufie. 
De unde simţămîntul acesta de proprietate ? 
„Lumea asta nu-i a mea, cealaltă nici aşa.'" 
Cine poate mai mult să încerce. Românul 
nici nu-şi mai pierde vremea să încerce. 

In faţa marilor întrebări am spus şi 
spunem încă adesea : „o fi". S-ar putea face 
o întreagă filozofie a lui „o fi", ca o concep-ţie 
românească despre lume 1• „O fi" aceasta 

1 Intr-o conferh)ţă din 1942, dl. Mircea Vulcănescu a 
descris pe acest „o fi" vorbind despre ,,Dimensiunea ro· 
mânească a existenţei". Conferinţa a fost publicată în 
„Izvoare d� filozofie"; 19,43, 
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nu are sens disjunctiv sau nu duce la o 
judecată disjunctivă : am sţl văd eu dacă 
este ori nu„. El nu obligă la cercetare şi nu 
face grupări în materialul întrebării : e sau 
aşa sau aşa. Nedumerirea e a cugetului, dar nu 
a sa e întrebarea şi, în orice caz, nu el dă 
răspunsul. Nedumerire este, dar lucrul 

se arată singur, dacă e să se arate. „Aşa o 

fi ? Te pomeneşti că este.·� Te pomeneşti, 
aşa, de la lucru înspre tine . De aici toate acele 
�lîn�clesuri'' care sînt mai mult ale lucrului 
dccît ale minţii. De aici, de pildă, noimă. 
„Au şi astea o noimă." In elină, vo·�f11X avea 
sens de cunoştinţă, de cunoştinţă în definitiv 

sigură ; în limba noastră� însă, noimă a 

devenit calificativul lucrului pe jumătate 
înţeles. E o degradare, dar şi o deplasare 

de la cuget spre lucruri . Iar la fel cu noimă 

exprimă jumătăţi de înţelesuri : rost şi tîlc. 
·"'Rostul" este încă mai apropiat de un înţeles 

deplin, pentru că parc legat de rînduieli 
omeneşti ; dar „tîlcul" e din plin expresie a 

jumătăţii de.înţeles. Şi tocmai acestea ni se 

pare că este categoria ;,agnosticismului 

înţelegător", de care vorbea, ca de o categorie 

a gîndirii ţăranului român, Vasile Băncilă, 

într-unul din studiile sale atît de pătrunzătoare� 

Cugetul e neştiutor; dar parcă înţelege�· 
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în faţa marilor întrebări, înţelege şi nu 
înţelege. 

Deplasarea aceasta a înţelesului către 
1 ucru - ca fiind în ţeleS' nu despre' nici al 
lucrului, ci în lucru, dincolo de cugetul 
înţelegător, parcă - ţine de ceva mai adînc '. 
de pierderea gîndirii în fire. lnţelesurile 

cresc din fire pentru că gîndirea este fin�. 
E funcţie la fel de firească, într-un sens, 
la fel de tainică, într-altul, ca tot ce e funcţie 
în natură. Omul nu poate să nu gîndească, 
dar nici nu poate să-şi prăpădească 

firea gîndind. Căci gîndul nu e făcut să se 
încumete şi semeţească. De aceea, prea multă 
minte aduce şi multă prostie, sminteală. 
Esenţialul € să nu pierzi măsura. ·Nu tu eşti 
măsura lumii, cum voia grecul acela; ci 
lumea îţi e măsură ţie. 

� 
• • 

Ce se poate face eu acest �,a gîndi ·" 

românesc plin de măsură 1 Experienţă de 
înţelepciune - poate ; dar experienţă de 
filozofie? 

A gîndi e, în general, tocmai dimpotrivă: 
a te dezinteresa, a te înstrăina. Sau poate fi 
şi asta ; a fost şi asta - iar atunci s-a 
întîmplat filozofia. Cind se vorbeşte de 
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„filozofia poporului român" prin raport la 
înţelepciunea ţărănească, se face o amabilă 
deviere de sens. Dar fără îndoială că e vorba 
şi aici de o anumită sensibilitate filozofică. 
Întrebarea e- : fără a fi sensibilitatea acea.sta 
o filozofieJ- poate fi obţinută a filozofie în 
prel imgirea ei ? Şi are sorţi să fie o filozofie 
mare? 

Filozofia obişnuită s-a născut) ca ;Jpari.ţie 
istorică, în prelungirea unei sensibilităţi de 
alt tip. Naşterea ei se datorează unui ,�a gîndi" 
ca act nefiresc. Nu faptul de a fi, ci conştiinţa 

de a fi făcut posibilă filozofia ca atare. Iar 

conştiinţa de a fi se aşază în faţa lumii. Omul 
apare drept singura fiinţă ce poate fi străină de 
lume ; care o priveşte, pe aceasta, de la distanţa 
pe care o dă spiritul. Conştient de acest lucru, 
el nu e numai străin de lume, dar poate fi şi, 
în chip absurd, împotriva ei. În orice caz, 

e limpede: acum mintea şi lucrul sînt două. 

Iar mintea nu caută în lucruri un tîlc ; ci un 

sens. Tîlcul este mai ales al lucrului şi este 
în lucru ; pe cînd sensul e despre el. Nu e 

cu necesitate al spiritului, în înţelesul că ar 
rămîne construcţie şi simplă punere ; dar e 
despre ceva. într-wi cuvînt : sensibilitatea 

din care s-a 1.tăscut filozofia e a unei rupturi; 
nu a unei continuităţi. Spiritul nu se pierde 
în lume şi n-o prelungeşte pur şi simplu. Dă 
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socoteală de ea. Dă socotcaltl de sine prin 
raport la ea. 

Aşa se face că, pe plan teoretic· şi 

practic, filozofia are trăsături precise . De 

pildă, teoretic, orice filozofie de tip clasic 
porneşte de la un „principiu" : material 

(apă, elemente, etc.) sau logic metafizic : 

cogito, substanţă, predicatul e închis în 
subicc� (Leibniz), „cu egal cu" (Fichte.) etc. 
într-un sens, orice filozofie pleacă de la 
simplu - care nu e neapărat „parte" - în 
sus. Orice filozofic e şi o refacere, nu numai 

o luare de act asupra lumii. De aceea , 

filozofia lui no fr'' sau a lui „au şi lucrurile 
o noimă", nu e în ultimă instanţă o 
filozofic. Trebuie o consecvenţă, o ducere 
pînă la limită, un act de rebeliune spre a 
obţine filozofia. „O fi" nu se răzvrăteşte. 

De aceea, practic, orice filozofic e 

un exces. Grecii nu s-au sfiit să me3rgă 
pînă la capăt, pînă la exces. Idealismul 
german a făcut la fel. Iar acestea sin t cele 

două mari filozofii ale istoriei. Cînd vrea 
să fie filozofie a bunului-simţ, tomismul, 
de pildă, dovedeşte de ce nu poate da o 

adevărată filozofie. Grecii n-au avut chiar 
atît de mult „bun-simţ" cum se spune 

uneori, n-au avut chiar atîta măsură cînd 
au susţinut, printr-o splendidă consecvenţ.ă, 
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că „totul curge" sau „ totul e nemişcat" ; 

că lumea e Unu şi ceea ce se vede nu este. 
Cine gîndeşte lumea o gîndcşt.e chiar 

impo lriva ei ; chiar dacă ea nu-i dă dreptatt 
Dar, în vizi unea românească descrisă 

tîmi sus omul nu gîndeşte lumea, ci lumea 
gîndeşte în om. Omul nu e subiec t, ci 
parte. Spiritul nu se aşaz{t în faţa lumii ; 
căci lumea nu se vrea văzută , nici înţt>leasă, 
ci doar împlinită. Există în vizi unea aceasta 
românească o du lce conlinuitate între 
fire şi spirit. Există la noi o curioasă şi 

uneori nefilozofică se te de armonie. Doar 
sub inspiraţie creştină armonia se rupe. 
Şi e paradoxal : doar sub inspiraţie creştină 
se întîmplă, în trecutul nostru, cîte o 

ruptură între om şi lume putînd duce la 
filozofie. Aşa e în Divanul lui Cantemir sau 

Giudeţul sufletului cu trupul, m�de 
înţeleptul, reprezentînd cugetul, intră în 
, �gilceavă" cu lumea, spre a se împăca în 
cele din urmă, cum face în definitiv şi 
.filozofia după răzvr{tlirea ci iniţială . 

Dar şi aici, poate, împăcarea e mai mult 
de tip românesc, adică prin armonie, decît 
de tip obişnuit filozofic ; căci, după 
Cantemir1 omul trebuie să se împace cu 
lumea ca să nu fie „dihonie'' � Atît de mult 
ne temem de dihonia filozofică, încît. 
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chiar cînd o" întîlnim sub aripa creştinismului, 

tot fugim· de ea. Dar nu fugim şi de 
filozofie ? 

• 

* ljl 
„ 

Aceasta e întrebarea : e posibilă 
filozofia în această viziune românească ? 
Dă spiritul o filozofie, de vreme ce nu 

e decît în prelungirea firii ? Că în viziunea 
aceasta ţărănească nu se ajunge dedt la 
înţelepciune, nu şi la filozofie, e lim pede. 

Dar poate că aceas t a ţine maf mult de faptul că 

e vorba de o viziune ţărănească, dedt de 
calitatea sensibilităţii filozofice în chestiune. 
Problema este : pe registrul cult se poate 
obţine o filozofie ? 

Răspunsul e su rprinzM.or fat 0. de tot ce 
precedă : da, se obţine totuşi o filozofie. 
In speţ<'i,  s-a şi obţinut : e· fil ozofia .1ceasta 
cul tă românească, cîtă este şi a5.'.1 cum este. 
lnaintnm aici o nfirmaţ.ic care are fJrdcnţia 
de a unifica, interprct îndu-le, p!'incipa]ele 

: : filozofii" româneşt i .  Toate - cu excepţia 
gîndirii lui Nae Ionescu, poate - fac corp 
cu a:?�-7isa filozofie populară. lntrcaga noastră 
Ji1o::n.fie cultă este în consonanfă cu, 
ţărănescul. Nu în prelungire directă� fireşte, 
dar în consonanţă. (Şi desigur că ne gîndim · 
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la cele cîteva filozofii închegate, nu la 
încercările. făcute cu două-trei idei luate 
din străinătate, încercări care de la început 
nu pot fi „româneşti" .) Oricît de disparate 
ar fi aceste filozofii valabile, fie că e vorba 
de doctrina lui Conta, de pildă, sau de 
cea a lui Blaga, pretindem să arătăm că ele 
sînt în consonanţă cu orientarea adîncă a 
culturi i noastre populare. 

Ce ni se părea caracteristic în această 
orientare ? Continuitatea dulce dintre fire şi 
spirit ; prelungirea firii în spirit ; angajarea 
spiri tului în zonele întunecoase, neştiute, 
hrănitoare, niciodată răzvrătite, ale firii. 
Sensibilitatea filozofică pe care se susţine 
această viziune e una de armonie, de acord 
fundamental. Undeva în adîncuri lumina 
şi întunericul se întîlnesc. Iar lumina creşte 
din adîncuri, conştiinţa şi cugetul se 
desprind din întunecimi - fără ruptură. 
De la străfulgerările filozofice ale lui Hasdeu, 
aşa gîndeşte filozofia noastră cultă ; de la 
Hasdeu, peste Conta, Xenopol, Pftrvan şi 
Motru, pînă la Blaga. 

Iată, de pildă, cazul - introductiv 
numai - al lui Hasdeu. Un gînditor romantic 
ca el nu putea să nu iubească „începuturile",  
forţele obscure şi  originare. Filozofia 
hasdeiană a istoriei, singura mai închegată, 
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tocmai pe această idee a creşterii, aproape 
evoluţionistă la el, se întemeiază. „Romantic 
în filozofia istoriei, pe care o înţelege ca 
o eternă creştere, o nesfîrşită desfăşurare .
Hasdt'U împrumută totuşi . . .  o anumită 

concepţie pozitivistă, socotind această 
continuă desfăşurare ca o evoluţie", scrie 
Mircea Eliade, în remarcabila sa introducere 
la ediţia din Hasdeu. (Fund. Reg., 1937, 

p. LXXVII) . In perspectiva aceasta de 
creştere spre forme umane, pozitivismul, 
şi chiar un anumit materialism, nu vor 
speria pe Hasdeu, cum nu vor îngrijora 
nici pe ceilalţi gînditori români. Istoria 
este, în definitiv, termenul superior în 
dasificarea ştiinţelor, va spune Hnsdeu,-
deci nu se poate porni decît de jos, de la: 
şti inţa lucrurilor şi a firii. Iar în momentul 
cînd concepe nevoia unei filozofii care să ' 
prezideze concepţia sa asupra istoriei, 
gînditorul admite o fmiă tainică şi aderă 

Ja filozofia lui Spencer, care are meritul că 
împacă „cunnoscutulu cu necunnoscutulu 
recunnoscibHu'; (Istoria critică a Rornâniloru, 
Bucureşti , 1375,  vol. II, prefaţă, p. II). 
Aproape ca agnosticismul înţelegător al 
ţăranului român ! 

Dar abia cu Conta începe filozofia 
sistematică, şi cu el se precizează şi natura 
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orientării descrise mai sus. Se va spune : 

Conta e materialist , şi încă un materialist 
de tip comun ; cum poate fi orientarea sa 

concludentă pentru cea a gîndirii culte 
româneşti ? Dar tocmai aceasta ne pare 

semnificativ, că, pe o anumită linie, 
materialismul nu repugnă gîndirii româneşti . 

Ori cît am protesta, în numele unei orientări 
spiritualiste de care ne socotim caracterizaţi. 
e un fapt : m::t terial ismu.1 lui Conta nu 

distoncază cu gîndirca romfmească. Şi 
motivul aparţ: abia acum li.'imurit : pentru 
că materialismul <1duce şi el, într-un fel 
ori altul, prelungirea naturii în spirit, iar 
tocmai· această fritsăt ură convenea sensibilităţii 
noastre filozofice. Afil'maţia lui Conta că, 

de pildă-, „viea-ţa este evoluţiunea ondoliformă 
a tnatcriei" (Teoria ondufo.ţiei universale, 

ed. Minar, p. 246) e străină, cu materialismul 
ei, doar la prima \·cdcre, de modurile 
româneşti. Intr-un sens, secol ul al XIX-lea 

era '11W.i acasă la noi dcdt în aUe pă.rţi. 
Pro blerna rom[1nHL'tţ,ii s-a pus şi chiar 
în .Icgă_tură cu Conta . Că nu e filozofie 
rmnânească materialismul s;-\u ? Dar, spunea 
un inf.ei'pret român (Dan Bădăreu, în Un 
systenie materialiste 1netaphysique au 

XIX-enie sieele„ Paris 1924, p. 289)l românul 
e religi-0s cu calmul şi lipsa de fanatism 
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cu care Conta e ateu, fifod în acelaşi ti mp 
sceptic şi prea puţin optimist. - Dar, alături 
de această integrare, mai mult stilistică, 
în românism, credem că putem aduce pe 
cea de fond. Şi nu vom merge pînă la a 

spune că on dulaţia lui Conta e semnificativă 
în lumina mioriticului lui Blaga ; căci şi 
mioriticul e doar stilistic (deşi stilul are 
un sens adînc la Blaga). Dar vom spune, în 
termeni generali, că secolul al XIX-lea 
era acasă în România pe o linie adîncă de 
filozofare şi că, dacă am fi avut mai mulţi 
gînditori de mina întîi şi o cultură mai 
împlinită, nu era exclus să dăm un sens 
mai adînc, din adîncimea experienţei 
noastre de armonie - atîtor formulări 
rămase superficiale şi suficiente, în acest 

„stupid" veac al XIX-lea. 

Cu Xenopol nu se întîmplă astfel. 
Deşi el pare unora să se preocupe de o 
problemă restrînsă a filozofiei, una de logică 
sau metodologie a istoriei, Xenopol 
schiţează în realitate un adevărat sistem 
filozofic. Pentru el, istoria nu e o disciplină 
particulară, ci „ un mod de concepţiune a 
lumii" (v. Expunere pe 8curt a princip-iilor 
fundamentale ale istoriei, în „Analele 

Academiei'' , 1 899,  p. 7). Ea se îndeletniceşte 

cu dezvoltarea atît a lumii materiale, cît 
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ş1 a celei intelectuale. Iar ceea ce e semnificativ 
din punct ul nostru de vedere e că Xenopol 
vede istoria omenirii ca o „urmare a istorici 
materiei ce a precedat-o" .  Istorismul 
lui devine cosmic. Omul se înţelege pe 
sine doar prin întreg, în prelungirea 
întregului, înseriat în această universală şi 
grandioasă succesiune a stărilor firii. 

E însă şi mai izbitor cazul lui Pârvan, 
unde setea de armonie şi integrarea spiritului 

în ordinea cosmică dau cheia întregii 

concepţii despre lume. „Fenomenele vieţii 
omeneşti sînt o parte integrantă din ritmica 
universală" ,  scria Pârvan în Idei . şi Forme 
Istorice (Bucureşti, 1 920, p. 49.) Pentru el 
- o şi spune - omul e inseparabil legat 

de pămînt. Trebuie stabilit un acord 
perfect „în tre notele pămîntului şi notele 
omului" .  Fireşte că omul îşi are libertăţile 
şi datoriile lui de luptă, dar fără acest 
acord adînc umanitatea nu se poate ridica 
la forme cu adevărat creatoare. între 
viaţă - care înseamnă la Pârvan vibraţie, 
ritm, spirit - şi moarte, care înseamnă 
inerţie, somn, materie, lupta e permanent 
deschisă. Numai că „viaţa e o realitate 
universală : e vibrarea şi ritmul lumilor 
nesfîrşite" ,  iar. astfel spiritul regăseşte 
întregul pe care părea că-l pierduse 
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opunîndu-se materiei . De altfel, Pârvan 
o spune limpede, arătînd că „energia 
universală e unică : lumina, sunetul, căldura, 

electricitatea, magnetismul ori spiritul nu 
sînt decît vibra ţii ale ·aceleiaşi forţe, variate 
numai ca iuţeală absolută, intensit?te şi 

ondulaţie ; aceeaşi energie poate deveni, 

dup:l modalităţile vibrării ei, sunet, căldură, 

lumină ori spirit" . Nicăieri prelungirea 
'
naturii în spirit nu a atins în gîndirea 
românească o afirmaţie aţît de plină şi 

încărcată, poate, de forţă păgînă. 

Fără puterea de expresie şi setea de 
armonie clasică a lui Pârvan, dar cu 
adîneimea şi probitatea cercetătorului de 
specialitate, profesorul C. Rădulescu-Motru 
a putut afirma o concepţie care ţine de 

aceeaşi inspiraţie şi se sprijină în ultimă 
instanţă pe aceeaşi sensibilitate filozofică 

româneasc-ă. Pentru C. Rădulescu-Motru, 

personalitatea e „o realitate" din marea 
realitate a w1iversului. Gînditorul român 

adaugă personalităţii atributul de energetică, 

pentru că o pune în legă tură cu celelalte 

energii din natură. Cu un asemenea 
„determinism al naturii" ,  el înţelege să-şi 
explice cele mai înalte reuşit� ale personalităţii 

omeneşti ; şi nu se va sfii să vorbească 

despre Hristos, Platon, Hegel, ca triumfuri pe 
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această linie trădînd un spirit laic care ţine 
mai puţin de influenţele secolului al XIX-lea, 
şi mai mult de trăsătura păgînă relevată 
la Pârvan şi prezentă în multe alte afirmaţii 
valabile din punct de vedere românesc. 
Incă din Eleniente de metafizică pe baza 
filozofiei kantiene, C. Rădulescu-Motru 
ilustrase concepţia aceasta, care de astă 
dată, reprezintă un adevărat fel tipic ro1n<.lnesc 
de a înţelege pe Kant. Unitatea de conştiinţă, 
la a cărei puritate Kant ţinea atît de mult, 
numind-o „unitate sintetică originară de 
apercepţie", devine la gînditorul român 
o unitate identică cu a universului, deci 
încărcată de toată materia acestuia. 
C. Rădulescu-Motru nu poate opera cu o 
conştiinţă în genere ; el trebuie şă ajungă, 
cu perspectiva lui tipologistă, la o conştiinţă 
individuală. Pe de altă parte, îşi dă seama 
că această conştiinţă ţndividuală nu face 
cu putinţă comunicarea între spirit şi 
ştiinţă. Atunci, spune el, nu ne rămîne decît 
ca, înlăturînd conştiinţa în genere a lui Kant, 
să acordăm celei individuale obiectivitatea. 
Şi de ce ţine această obiectivitate ? De 
faptul că ;,sufletul şi materia nu sînt deosebite 
ca natură, ci ca aspectet', de faptul că 
„viaţa sufletească nu e decît un plus de 
adaptare" şi că;· în definitiv „conştiinţa e un 

proces final de evoluţie a naturii". 
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Nu e prea multă natură, la Conta, 
Pârvan şi Motru, aşa cum e prea multă în 
viziunea ţărănească a românului ? Nu e 
prea multă natură, spre a mai fi Joc şi pentru 

filozofie ? Şi totuşi - o vedem limpede -
filozofia se obfine şi aici. E o întrebare 

dacă va putea fi vreodată o filozofie mare, 

lipsită de conştiinţa rupturii, cum este. 
Dar este o filozofie şi are din plin pecete 
românească. 

E pecetea românească pe care nu vom 
întîrzia s-o găsim la Lucian Blaga. 
Niciodată, mai mult decît acum, cînd încercăm 

interpretarea aceasta a filozofiei culte 

româneşti, nu ni s-a părut mai potrivită 
străduinţa critică a lui Vasile Băncilă din 
Lucian Blaga, ene·rgie româneascc1 de a 

prelungi modurile viziunii noastre populare 
în filozofia, aparent occidentalizată, a lui 
Blaga. Chiar titlul de Lucian Blaga, energi� 
româneascâ mă izbeşte acum altfel decît 

la început, terrn�nul acela de energie exprimînd 
parcă ceva din înţelesurile lui Pârvan sau 
ale lui Motru în legătură cu angajarea omului 
în energia cosmică. Fireşte că Blaga a 
putut vorbi despre o „singularitate a omului",  
care ar părea să desprindă pe acesta din 
procesul ascendent al naturii. Pe de altă 
parte, prima trilogie, cea a cunoaşterii, 
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are accente· de  filozofie occidentală, părînd 
să fie analiza critică a instrumentelor de 

cunoaştere, care rftmîn instrumente deosebite 
de (nu în armonie cu) obiectul cun oscut, 

mai ales că de astă dată va fi vol.'ba de 

obiectul : mister. Dar trilogia culturii a 
restituit misterului un sens de subiectivitate� 

iar fifozofia inconştientului la care s-a 
ajuns aici aşază pe Blaga - cu deosebiri,  
fireşte - pe linia cea mare a gîndirii 
româneşti . Un gînditor care încearcă sti 
în t.regească garnitura de categorii a lui 
Kant, categorii aparţinînd tuturor zonelor 
luminoase ale conştiinţei , cu o serie de 
ca tegorii prezente în zonele întunecate ş1 
crescînd de acolo, „personant", spre 
lumină, poate fi revendicat drept una din 
cele mai izbitoare pilde pentru orientarea 

descrisă . Cu Lucian Blaga triumfă romfmcscul 
în filozofie. 

Ce este acest românesc ? Sau ce 

devine el în perspectiva filozofiei noastre 
culte ? 

În primul rînd, este cosmicis ni ? 
Termenul e al lui Vasile Băncilă. ,  din 

lucrarea citată, şi ne place să-l regăsim . 
Băncilă îl descrie ca o „intuiţie a armoniei 

cosmice'' şi „un sentiment al participării la 
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cosmos'' . Aşa l-am regăsit în filozofia 
-noastră cultă. Armonie ş! participare 
sl:nt în materialismul lui Conta, ca în 
orice material ism ; dar izbitor e faptul că 
t o t  armonie şi participare se întîlnesc 
şi în filozofiile originale_, neinfluenţate, 
ndrnp1.'unrntatc, ale lui Pâr van şi C. 
H(tdu h;;cu-l\ilo1 ru.  Iar dac{1 Blaga încape şi 
n u  încape în accastft interpretare (deşi 
cosrnologismul pare a juca şi la el un mare . 

r( l l ) .  e numai pentru c«i intervine în gîndirea 
i ui un factor - cel teologic - a cărui 
in�emnătate o vom sublinia îndată. 

Cosmicisrnul acesta duce la un anumit 
det erminism,, de un fel ori al tul. La Conta, 
era U L) d eterminism (}, fatalism" !) materialist ; 
la P�îrvan ,  e un determinism de energie 
�i 1 i Lm ; la .IVlolru> totul sfîrşeşte, mărturisit, 
ln tr-un detcm1inism psihologic. Ce se întîmplă 
.la Dlaga ? Matca s t ilistică dă şi ea un 
anumi t de termjnism (de stil), pecetluind 
l uate c:reat i i l e  unui grup cultural omenesc, 
pîn[t şi creaţi a ştiinţifică. 

Tl'ăsătueiJc acestea fac ca viziunea 
fi lozofie:ă a gînditorilor români să fie, ca şi 
{'.\:a a culturii noastre populare, mai degrabă 

n lumii decît a spiritului. Nu se poate vorbi, 
in filozofia românească, de o problem'ltică 
a spiritului ca atare" a spiritului ca 
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expresie autonomă. Am subliniat altă 
dată (revista , ;Saeculum" nr. II) trăsătura 

aceasta ca un rezultat al cercetării lnvăţăturil"oT 
lui Neagoe Basarab din perspectiva istoriei 
filozofiei. Absenţa unei problematici a 
spiritului este limpede, acum, şi în filozofiile 
descrise mai sus, unde spiritul este angajat 
în ceva ; zonele sale luminoase se pierd 
în penumbre şi apoi în întunericul întregului .. 
pe care-l prelungesc, îl împlinesc, faţă 
de care sînt în desăvîrşită expresie de 
armonie. Iar, ca şi la Neagoe Basarab, 
absenţa unei problematici a spiritului, ca 
expresie autonomă, trece în umbră cele două 
mari discipline ale Apusului, teoria 
cunoaşterii şi etica. Fireşte că atît Conta, 
cit şi Pârvan, Motru sau Blaga au, pînă 

la un punct, o problematică de cunoaştere. 
Dar, mai ales la primul şi la ultimul, 
teoria cunoaşterii este un aspect şi un 
moment de expunere mai degrabă decît 
un sector de insemnătate proprie. 

Nu putea Blaga începe, într-un sens; 
cu trilogia culturii ? In orice caz, la Pârvan 
nu simţi necesitatea unei problematici de 
cunoaştere, iar la Motru totul se pierde în 
psihologismul energetic. Cît despre etică, nu 
poate fi subliniat îndeajuns că ea lipseşte 
din perspectiva filowfică românească, populară 
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sau cultă . Trebuie să nu pierdem nici un 
moment din vedere lucrul acesta, chiar sau 
mai ales cînd ne gîndim la reforme 
- educative, politice - pentru poporul 
român. Eticismul Apusului nu e pe măsura 
noastră. Acel mult lăudat „se cade - nu 
se cade" al românului nu ţine în nici un 

caz de o concepţie etică. E mai adînc, mai 
angajat în firea lucrurilor de cum e concepţţa 
morală a unui apusean. Iar în filozofia 
cultă, absenţa unei problematici etice ne 
pare atît de inevitabilă, încît, pe linia de 
orientare desprinsă în analiza de mai sus, 
sîntem siguri că niciodată nu se va scrie-

un mare tratat de etică în ţara românească.• 
Cît despre un sistem educativ sau politic 
care să fie numai eticist, el n-a apărut, 
iar cei care au văzut morală acolo unde 
era spiritualitate n-au înţeles nici ce este; 
nici ce poate fi înlăuntrul lumii româneşti ; 
cel puţin pe linia, prelungi tă în cultură, a 
orientării noastre ţărăneşti şi populare.' 
Cînd soluţia e de armonie, nu poate exista 
etică, adică o stare de ruptură, de împotrivire; 
imperativ şi refuz. 

Dar duhul acesta lumesc şi însetat de 
armonie nu poate să nu · aducă un suflu 
de păgînism în atmosfera românească. 
Trebuie să o spunem deschis : există o 
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dimensiune păgînă a sufletului românesc. 

Cînd · subliniem cu·  atîta apăsare că romanii 
au fost, într-un fel, totdeauna creştini , 
creştinismul venind peste ei ca o împlinire, 

şi nu ca purtătorul de mesaj al unei crize 
de tip nou, recunoaştem fără să vrem că, 

după ce ne-am creştinat, am păstrat moduri 
ale lumii păgîne. O vedem bine în mitologia 
noastrtl populară , iar credinţele noastre 
sînt pline de eresuri, care ne încîntă pe plan 
de cultură şi care, în definitiv, nu 
ne supără nici în perspectiva bisericii. 
Dimensiunea noastră păgînă a fost tolerată 

de biserică şi chiar asimilată într-un 
sens. Creştinismul nostru a avut, prin 

aceasta, un conţinut mai viu, o istoricitate 

mai adevărată. Dar acum, cînd ies la 
lumină lucrurile în filozofia cultă, ele capătă . 
accente de împotrivire care pot îngrijora 

uneori. 
Şi au şi îngrij orat. Polemica iscată 

în jurul filozofiei lui Blaga între apărătorii 
ortodoxiei şi nesocotitorii ei (căci duşmani 
direcţi nu are ortodoxia noastră) nu e o 

polemică legată de persoane şi de timp. 

Ea angajează manifestă ri şi comportări mai 

adînci, permanenţe ale fiinţei noastre 

spirituaie . Blaga nu e întîiul gînditor român 

indiferent faţă de ortodoxie cu izvor de 
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inspira.ţie. Un suflu de păgînism - fireşte, 
în stilul secolului al XIX-lea - străbate, 

după cum e iimpede, opera lui Conta. Iar, 
dacă Motru rfonîne străin de ortodoxie, fără 
să facă din „păgîni tatca" lui un act de , 

afirmaţie, acest splendid t.ip de păgîn 
care este Pârvan st c\ ca o evidentă împotiiva 
oricui ar voi s[t facă din fiinţ a  spirituală 
a neamului nostru o fiinţ.ă exclusiv creştină. 
Nu, toţi aceştia n-au filozofat pc dimensiuni 

creştine. Dar sînt români ; sînt profund şi 

hotărî tor i�omâni . Cînd Blaga spune că nu 

are nevoie să facă filozofie orlodoxă spre a 
face filuzofie românească, are perfectă 
dreptate. Din punctul său de vcdel'e şi din 
perspectiva întregi i fi lozofii culte} apmape, 
1 \.' i te la noi. 

Dur epuizează ei rnmânescul ? Epuizeazâ 
d virtual ităţile filozofice ale fiinţei noastre 

spiri tuale '? Hcacţia împotriva lui Blaga, 
care ar trebui extins{l împotriva întregului 
�lr de ginditori mre îl precedă, a venit 
din tabăra teologic[i. Ea putea veni însă 

�i din tabăra filozof'ieâ. În momentul de 
fa�ă, filozofia este disciplina cea mai 
reprezentativă pentm spiri tualitatea 
românească, pentru că în ea iese prima dată 
la iveală tensiunea , latentă pînă acum, a 

sufletului românesc, conflictul dintre cele 
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două dimensiuni, să le numim : păgînă 
şi creştină, ale sufletului românesc. Există 
o filozofie de tip creştin : e cea care începe 
să iasă acum la iveală, o dată cu proiectarea în 
actualitate a filozofici lui Nae Ionescu. Ea 
ţine în cumpănă cealallă orientare filozofică, 
orientarea „clasică" romfmească. Şi ea 
dezvăluie alt.e virtualităţi filozofice ale 
sufletului românesc. 

Ceea ce ne-a interesa t tot timpul , 

în studi ul de faţă, a fost exclusiv filozofia. 
Dacă am ajuns la opoziţia , provizoriu şi poate 
jmpropriu calificată, dintre păgînătate şi 
creştinătate, e numai pentru că vroim 

să înţelegem ce se pct rece în sin ul f.ilozofiei " t' . t t . A romaneş I ş1 ce se poa :c pe rece a!CL 
Cu Nae Ionescu ni se pare că în tîlnim 

un gînditor care nu numai că iese de pe 

făgaşul celor de pînă acum, dar restituie 
gîndirea românească filozofiei clasice de 
aiurea. Cursurile lui Nae Ionescu nu sînt.1 
încă publicate în întregime, iar judecata 
critică asupra lor nu e încheiată nici măcar 
d€ cei care le cunosc, de elevii lui. Afirmăm 
însă -- iar afirmaţia noastră întimpină rezerv�, 
o ştim, chiar din partea unora dintre elevii 
lui Nae Ionescu - că regtlsim pr.in el căile 
filozofiei cu care ne-a deprins Apusul. Chiar 
dacă filozofia lui Nae Ionescu e P.e inspiraţie 



98 CONSTANTIN NOICA 

ortodoxă, -ea e filozofie în sensul apusean. Nae 
Ionescu , oricît de realist ar părea, regăseşte, 
fără s-o spună, spiritul.. Regăseşte tensiunea· 
dintre om şi lume ; regăseşte ruptura aceea· . 

fecundă, care singură a dat pînă acum -0 
filozofie mare în Apus. Regăseşte tragicul, 
căderea (, ,Căderea în cosmos" se intitula, 

pare-se , una din lucrările la care s-ar fi gîndit 
Nae Ionescu înainte de moarte). 

Ce a scos pe Nae Ionescu din făgaşul _ 

gîndirii româneşti de pînă acum ? Un singur 
factor : teologicul. Cugetul românesc nu ar 
fi regăsit modurile filozofiei clasice (ale celei 

care nu se dizolvă în „înţelepciune") dad n-ar 
fi întîlnit gîndirea teologică. Iar dacă avem 
încredere în filozofia lui Lucian Blaga -
acum o putem spune limpede - nu e pentru 

că se încadrează în comunul gîndirii culte 
româneşti, ci pentru că şi la el joacă un rol 

fact€lrul teologic. Blaga e personalitatea noastră 

filozofi că cea mai bogată, în sensul că 

angajează amîndouă modurile filozofării 

româneşti posibile . Şi, clacă ne pare fecund, e 

numai prin cel de al doilea mod, pe care l-am 

trecut în umbră în cele de mai sus. Căci , oricît 
de cuceritoare ar părea, concepţia lui Con ta, 

a lui Pârvan şi a lui Motru reprezintă: 

filozoficeşte, o înfundătură. Pe linia 
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s�nsibilităţii noastre filozofice obişnuite, 

ajungem la o înfundătură filozofică : 

înţelepciunea. Cu Nae Ionescu şi · Blaga -
dacă acesta din urmă se împlineşte aşa cum 
o nădăjduim -, gîndirea românească găseşte 
singura cale care să o ducă la filozofie. 

Incheierea e simplă : cugetul românesc 
nu are, pe linia lui firească, vocaţia filozofiei. 
Poporul grec a avut-o, şi a dat unul din 
marile tipuri de filozofie : cea a fiinţ.ei. 
Poporul german a avut-o, şi a dat celălalt 
mare tip al filozofiei : filozofia spiritului. 
Noi însă nu avem , de la noi, vocaţia filozofiei. 
Poate pentru că nu avem o problematică a 
devenirii (nu există nici măcar un termen 

românesc pentru „devenire" ). Opunîndu-se 
devenirii, grecii au descoperit fiinţa. Integrînd 

devenirea, cugetul german a descoperit 

spiritul. Dar şi unul şi altul dintre aceste 

două mari tipuri de gîndire au filozofat pe 
temeiul rupturii dintre om şi lume ; pe temeiul 

dezintegrării omului de lume. 

Noi nu avem vocaţia filozofiei. Dar 

teologicul ne-o poate da. Nu creştinismul 

ortodox neapărat, dar teologicul. S-ar putea să 
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nu ne-o dea, iar atunci nu vom face filozofie 
mare. Nu e nimic : nici englezii nu au ; poate 
nici francezii, confundînd prea mult raţiunea 
cu in tclectul, cum fac. Dar teologicul ne-o 
poate da. Căci ne dă sentimentuţ rupturii$ 
al dezastrului. Iar de-aici poate începe 
filozofia .  

(„Convorbiri literare", 1944) 



Sufletul românesc şi 
muzica 

Nici unul dintre bărbaţii mari de la 1 848 
- observa într-un rînd un învăţat român -
n-avea o înţelegere deosebită pentru muzică. 
Fiii de boieri de acum un veac au asimilat 
totul, îri ce priveşte artele pe care le întîlneau 

în străinătate, nu însă şi muzica. Nici astăzi, 
poate, nu avem destulă pricep0re în această 

privinţă . Fiindcă muzica cere nu numai 
inteligenţă . . .  

Opresc aici şirul ideilor pe care le dezvolta 

atît de sugestiv, într-o mai veche Istorie a 
literaturH române, profesorul Sextil Puşcariu. 

Nu e ce\Ta de învăţat de la ele ? Sufletul cult 
românesc {cu cel popular e  altă poveste) nu 
are toate dimensiunile. Nici nu le putea avea 
dintr-odată pe toate. A avut loc, în sînul lui , o 

dezvoltare vrednică de tot interesul, în zonele 

luminoase ale vieţii spirituale , dar, în zonele 

tmde raza inteligenţei nu pătrunde, creşterea 

a în tirziat. Va mai în tîrzia 1 
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Dar timpul nostru .tocmai aceasta aouce : 
o înţelegere muzical[i a lucrurilor ; un 
tulburător triumf al muzicii . Există, de pildă, 
suflete şi naţiuni care ştiu să „orchestreze", 
în timp ce altele nu ştiu.  De ce nu cîştigă 
bătălii cîte o naţiune ? Pentru că, - poate, n-a 
avut nici un mare muzician -- ne-a venit 
în minte, într-o bună zi. Nu orchestrează ; nu 
gîndeşte simfonic ; nu cîntă cu adevărat. Jar 
timpul nostru, ca orice timp în care 
<-.elementele>->- tind să se individualizeze, are 
nevoie de contopire şi muzică. 

In sufletul cult românesc, tăiat prea mult 
în colţuri, cîteodată, divizat de lucruri şi de 
sine prin cezurile necruţătoare ale inteligenţei, 
timpul nostru vine să verse armonie şi simţul 
întregului. Şi nu numai armonie sau simţ al 
întregului. E ceva mai mate,rial în muzică, nu 
o simplă idee poetică, iar de materie are 
nevoie un suflet, solicitat prea mult de teoretic 
şi teorie, cum e acest inteligent suflet cult 
românesc. 

Numai din muzică - dacă nu cumva o ştii 
de-a dreptul - înveţi ce e creşterea şi 
deveni rea. Simfonia singură iţi arată cum 
creşte materia sunetelor către sens. Muzica te 
familiarizează cu acest haos al lui ceea ce nu 
este încă, pe care ai să-l regăseşti mai tîrziu 
peste tot acolo unde e viaţă : în tine, dacă în 
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ţine· e viaţă ; în istorie, unde ţi se pare că e 
prea multă; Dacă avem astăzi nevoie să ne 
familiarizăm cu materia, să înţelegem 
dezordinea, haosul, atunci spiritul muzicii 
ne poate da o cheie. De cheia aceasta, cei 

mai mulţi dintre marii noştri înaintaşi au 
fost lipsiţi. Titu Maiorescu a plecat indignat 
de -la reprezentaţia lui Lohengrin. Dar nu e 
nevoie să înscriem aceasta pe efigia ce se va 
bate în curînd în amintirea lui . . .  

De aceea, fenomenul cultural cel mai 

adinc, poate, ce se petrece de cîţiva ani în 
România e sporirea interesului pentru muzica 
cea mare. Cînd vezi sălile acestea pline, ale 

concertelor, cînd asculţi programele de zile 
mari ale radioului, poţi nădăjdui că sufletul 
nostru cult va şti mai mult, va înţelege mai 
mult, mîine. E adevărat că există mulţi snobi : 

iarăşi e adevărat că mulţi nu gustă din muzică 
decît voluptatea 

_
muzicii .  Dar dacă arta nu 

e o formă superioară de bucătărie, atunci 
ceea ce se întîmplă astăzi are un sens de 
cultură. Timpul nostru ne trimite prin muzică 
un mesaj rafinat - ca să-i înţelegem întunericul 
şi luminile. 

(,�Vremea", 1942) 



Ardealul 
în _spiritu·alitateCIJ 

românească 

S-ar putea sclie o pagină neasemuit de adîncă 
asupra neamului nostru, pagină al 
cărei titlu să ne : -Somnul în istoria româneascâ. 
Nu sînt multe neamurile care să fi fost atît 
de aproape - în rău sau în bine - de odihna 
cea mare şi de nefiinţă. Fără să vrem, .de 
cele mai mulie ori fără să vrem, noi am 
trecut prin .toate modurile somnului, de la 
marea letargie naţională în care am trăit 
veacuri de-a rîndul pînă să căpătăm conştiinţa 
d� neam, şi pînă la adormirea celor buni din 
mijlocul nostru. Somnul ne-a mîntuit, 
adîncindu-ne în noi înşine ; dar somnul n�-A 
şi paralizat, păstrîndu-ne prea niult în noi 
înşine. Iar în această viaţă naţională, din ferici.re 
ea şi din nefericlre amorţită de somn� Ardealul 
a reprezentat starea noastră de vegke ; iată, 
în două cuvinte, rolul pe care i-l descifrăm. in 
spiritualitatea rc;mânească. 

Fiecare naţiune îşi are un sîmbure de 
viaţă, un sîmbure originar de· viaţă. La obîrşia 
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fiecărei colectivităţi istorice organizate se 

fntîlneşte un centru formativ, prin dezvoltarea 
căruia sau prin alipirea la care se realizează 
cite un organism naţional. Unitatea politica 
si naţională a Italiei se face în jurul regatului 

Sardiniei, după cum - iar exemplul acesta 

e încă mai potrivit - fiinţa Germaniei se 
întrupează în jurul Prusiei. Ardealul nostru 
a putut fi considerat o Prusie a României. 

Ştim cu toţii că nu în juml Ardealului ne-am · 

închegat noi ca stat naţional, ci ·că Ardealul 
e cel care s-a alipit ţărilor româneşti. Dar daci · 
aşa s-a fatîmplat în ordinea de fapt a istoriei, 
pe planul spiritualităţii româneşti centrul 

nostru naţional este în Transilvania , în aeea 

„învăţată · Transilvanie - spunea cîndva 
Bălcescu -, azil vecinic al naţionalităţii 

române" . 

Spiritualitate românească. Cîţiva se 

întreabă, poate, de ce întrebuinţează unii., mai 
ales cei tineri, termeni atît de răsunători şi 
poate nu tocmai lămuriţi cum e acesta chiar 

de spiritualitate. De ce spiritualitate şi nu 

viaţă naţională românească, sau orice altă 
expresie de rînd ? Şi cum de putem noi 

spune : în ist-0rie, unirea României s-a făcut 

prin alipirea Ardealului la patria-mumă , dar în 

cîmpul spiritualităţii româneşti unirea se 
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face prin alipire la Ardeal, de parcă Ardealul 
ar fi patria-mumă ? 

Nouă aşa ne pare : că, într-un anumit 
plan,- Ardealul e patria-mumă. De la Ardeal 
am primit şi nouă ne trimitea Ardealul tot ce a 
avut el mai bun ; ni l-a trimis pînă la sărăcire 
de sine. Istoricul nostru Xenopol descrie 
undeva, în Istoria partidelor politice în România, 
un lucru care e simbolic pentru raporturile 
Ardealului cu ţările noastre ; felul cum a 
trecut elementul nobil din Ardeal în ţările 
româneşti, în secolul al XIII-iea şi al XIV-lea, 
constituind aici nuclee de state, dar văduvind de 
clase conducătoare locul de unde acel element 
nobil pleca. iar, în timp ce Ardealul, lipsit de 
clasă conducătoare, cădea mai lesne sub 
stăpînire străină., ţările noastre se constituiau 
ca unităţi , pe cît posibil independente, tocmai 
cu ajutorul grupurilor conducătoare din Ardeal. 
Prin urmare, A1·dealul era cel care împingea 
·neamul românesc către istorie. 

Dar, cînd spunem spiritualitate, spunem 
încă mai mult decît că Ardealul ne împinge 
către istorie : spunem că el e sortit să ţină 
treaz duhul românesc în istorie. De aceea arătam 
că Ardealul reprezintă starea de veghe a 
românismului : acolo, în laboratorul sufletului 

ardelean, ni se pare că se constituie tipul viu 

de om românesc. Şi poate că acum sîntem în  
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stare să limpe�im în· ce înţeles vorbim de 
.:;piri tualitate românească . Cînd un popor se 
luptă · pentru buna lui stare, pentru înfrîngerea 
tiraniei , pentru unitate sau pentru 

independenţă, el face succesiv : mişcări 

economice, sodale � politice şi naţionale. Cînd 
însă se Tidică spre a da, dincolo de toate acestea; 
şi un alt ti p de om, un tip autentic de om, 
atunci face o reformă spirituală . Toate 
revoluţiile neamurilor, fie că sînt economice; 

sociale, politice sau naţionale , sînt făcute pentru 

oameni, pentru cei mulţi , pentru binele tuturor. 
Reforma spirituală nu e pentru oameni, ci e 

· pentru om. Ea nu se mulţumeşte să capete ceva 
pentru toţi ; vrea să ceară ceva de la fiecare. 
Pentru că tipul de om românesc se face în 

Ardeal îndrăzneam noi să spunem că acolo e 

şi centrul spiritualităţii româneşti . 
Dar să luăm un exem plu . Ascensiunea 

poporului nostru - spunea cîndva Bălcescu, în 
studiul său Mersu l revoluţiei in istoria 
rornâni lor- s-a făcut pe mai multe trepte : 
poporul nostru a pornit cle la rob, s-a prefăcut 
în ser-v, apoi în proletar, în posesor şi „acum 

- spune Bălcescu - zvîrle cea din urmă 

exploataţie ş1 este a se face proprietar". 
Ce se desprinde din cuvintele acestea ale 

lui Bălcescu ? Şi un sens pentru lupta socială 
a românului , desigur, luptă care îi stătea . atît 
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de mult pe inimă marelui nostru vizionar. Dar 
se desprinde mai ales înţelesul unei ascensiuni 
spirituale. Poporul nostru, din ceasurile cînd 
i:ncepe& să fie popor românesc, pleca de la robie 
şi. avea să poarte cît�tva vreme în el stigmatele 
:robiei ; devenea apoi scrv, adică rob cu 
faporluri contract uale faţă de naţ iunea 
dominantă ; ajunge_� proletar, atjidL ins fără 
jug, dar şi făra bunuri ; devenea p_osesor, dar 
fără conştiinţa

. Şi libertăţile celui Ce pDsedă -

spre a năzui , după gîqdu} lu i Bălcescu·, să 
devină în sÎîrşit un proprietar. Şi1 proprietar · a 
ce ? A unor bunuri materiale ? Nu numai atit. 
Ci proprietar avînd independenţa morală şi · 

1'.ncrederea în sine a stăpînului. Aceasta vrea 
desigur să spună Băloescu : neamul nostru se 
ridică de la robie pînă la conştiinţa de stăpîfl", 

pînă la demnitaka, dr�pturile şi răspunderile 
stfrpinului. 

A avea conştiinţa de stăpîn - iat ă  
ce nu ne-a înv�ţat in l.otdeauna ist.oria, în 
o:i trernurătoarea ei desfăşurare. Un tip de 

ron1·ân cu conştiinţă de ·stăpîn era năzuinţa lui 
BI:tlcf•scu. De ce n-am spune ? Ea este încă 
ma'rea noastrfl năzuinţă. Spre a avea .c.'Onştiinţă 
de stf1pîn � trebuie să fii sigur pe drepturile -

tale şi gat a s{l lupţi pentru ele = sf1 fii permanent 
treaz ; conştient de o misiune şi nem.ulţumit 
că nu eşti întotdeauna la· înălţimea acelei 
misiuni. 
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Tipul de român înzestrat cu o asemenea 
conştiinţă de stăpîn mai ales Ardealul îl dă� 
în laboratorul său naţional. Nu pentru că există. 

acolo, trufia românească ; poate, dimpotrivă, 
pentru că întotdeauna a existat acolo 

nemulţumire românească. „Marii învăţători 

ai Ardealului - scrie Xenopol în istoria sa, 
vorbind despre Samuil Micu , Petru Maior şi 

Gheorghe Şincai - marii învăţători ai 
Ardealului trăgeau, din adevărurile pe care le 
scoteau la lumină asupra originii neamului 
românesc, o învăţătură pedagogică, bazată pe 
deşteptarea unui simţămînt foarte puternie • 
moralizare, simţămîntul ruşinii, dojenind 
poporul român pentru „căderea lui atît de 

joasă, cînd el se cobora dintr-o aşa de mîntfră 
obirşi€.� 

Sentime�tul d{l ruşine� cum spune Xenopol:� 
acest simţămînt încearcă uneori pe cel cu 
adevărată conştiinţă de stăpîn. Cum să nu-l 
umilească pe românul dojenit de Petru Maior 
ori de Gheorghe Şincai starea în care îl 
adusese istoria ? Iar, ca şi Maior sau Şincai, 

întreg Ardealul a dojenit şi s-a dojenit pe sine, 
luptînd, năzuind şi răzbind. 

Funcţia spirituală a Ardealului e ele a nu 
se împăca, de a nu consimţi, de a nu se aşterne 
somnului aceluia care acoperă atît de multe 

etape din istoria noastră. Nu din dragoste oarbă 
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pentru altceva face el aceasta. Dar din 

conştiinţa că virtuţile pe care le-a deprins 
românul dintr-o istorie umilită nu pot fi şi cele 

care să-l 'lnsufleţeascil. în tr-o istorie triumfătoare. 
Funcţia aceasta spi ritualii a Ardealului ne 
pare ceva limpede, şi anume : omul românesc 
nu poate rămîne acelaşi şi cîntl e rob, cum 
spunea Bălcescu, şi dnd c stiipîn. Spun unii că 
românul e o fiinţă tare înzestrată - şi ei cred că 
sînt patrioţi atunci cînd spun aşa. Dar uită 
că, din zestrea sa de însuşiri, istoria noastră 
aspr�L nu ne-a îngăduit să desfăşurăm decît . 
pe unele ; mmme, pe cele care ţin de pasivitate. 
Aşa , ani de zile s-a lăudat îngăduinţa 

românului . Dar e o toleranţă de stăpîn 
tolerar:ta faţă de ceilalţi a insului care are 
tăria creştină de a-şi iubi pînă şi duşmanul ? 
Nu întot.drnuna. E şi slăbiciunea de a şti că nu 
te poli lupta cu duşmanul, iar atunci te 
mulţumeşti să r1u-i impui tu nimic, spre a 

nu-ţi impune el înc5. mai mult. Dar luaţi 
cuminţenia românului , luaţ.i capacitatea lui de 

a răbda �i a nădăjdui . sau toate celelalte 
virtuţi liludate de cei care au interes să le 

laude, �i \'edeţi cîtă pasivitate, cît somn 
românesc zace în ele - dacă nu le prefacem în 

virtuţi active, de stăpîn. 
Semnificaţia spil'ituală a Ardealului este, 

pentru noi, cei care nu facem parte din el, ceva 
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determinat : de a traduce pasivitatea 
românească în termeni activţ ; de a face pînă 
şi din aşteptarea noastră, pînă şi din împăcarea 
noastră o formă de luptă. In alte cuvinte : de 
a preface negativul românesc în pozitiv 

românesc. 
Despre ţara noastră, un cronicar, Simion 

Dascălul . exclama ctndva : nţara mişcătoare şi 
neaşezată" ! El vroia să spună : ţara pe care 
străinii o tot încalcă, ale cărei graniţi se tot 
schimbă, care nu se mai aşază odată în albia 
ei de viaţă naţională. Dar, cu cî t în afară ţara 
sau ţările româneşti erau mai mişcătoare şi mai 

neaşezate, cu atît înăuntru, în lumea spiritului , 

românul se înţepenea mai mult. Ca să poată 
rezista puhoaielor pe care întruna i le zvîrlea 
istoria în faţă, rom ânul a trebuit să se îndeşteze 
şi să-şi păstreze firea. Ţara era mişcătoare şi 

neaşezată pe dinnfal'ă , trebuia să fie aşi)zat:'\ şi 

statornică înăuntru. 

Aşa a trebuit să fie, şi aşa a fost. Dai.' au 
venit timpurile şi vor mai veni timpuri cînd 
ţara, aşezată pe dinafară, va trebui însuflei, ită 
dinăuntru . De timpurile acelea va trebui să fim 
cu-adevărat vrednici . Iar învrednicil·ea 
româneasci'i nu se va întîmpla decît într·-o 
direcţie : prin alipirea noastrii spiritun lti d�� 
Ardeal. 

(Conferinţi.i la radio, uugu.;t 1 940) 
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