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Putem vorbi despre o leg tur teoretic între scrierile lui Maiorescu din
perioada sa occidental i cele publicate la scurt timp dup întoarcerea sa în ar ?
Cu alte cuvinte: exist o filia ie (alta decât cea dat de faptul c cele dou poart
aceea i semn tur ) între pozi ia sa filosofic din tinere e (privit de mul i dintre
exege i s i cu îng duin a pe care o acord m, de regul , unui „accident”) i teza sa
de maturitate care a influen at decisiv gândirea autohton generând una dintre cele
mai extinse dezbateri (neîncheiat chiar i la ora actual ), aceea a „formelor f
fond”? Inten ia noastr este s cercet m aceste dou pozi ii, poate cele mai
remarcabile, ale gândirii lui Maiorescu („filosofia rela iei”, expus în prima
tinere e, i critica ulterioar a „formelor f
fond”), care la prima vedere sunt
lipsite de o conexiune evident , în c utarea unei solu ii de continuitate.
Academia Theresian , pe care Maiorescu o frecventeaz între octombrie
1851 i iulie 1858, una dintre cele mai exigente i mai reputate coli ale epocii,
rezervat aristocra iei, va fi decisiv pentru formarea sa intelectual . F
s se
substituie – ca importan – limbii materne, c reia îi va consacra o bun parte din
preocup rile sale de mai târziu, limba german va r mâne pentru Maiorescu limba
care i-a asigurat educa ia, în care s-a format ca om de cultur i filosof. Din 1855,
când începe s consemneze în jurnal, întrebuin eaz în acest scop limba german .
Tot în german î i va redacta prima lucrare filosofic destinat tiparului. Dup
mariajul cu Clara Kremnitz, limba german va fi folosit i în familia proasp t
întemeiat . Lecturile sale de tinere e sunt alese îndeosebi dintre clasicii i
romanticii germani. Cite te Jean Paul, von Platen (din care încearc s i traduc ),
fiind impresionat mai ales de Lessing i Goethe (cu acesta din urm având o rela ie
cu totul special , datorit similitudinilor psihice pe care le descoper ). Interesul
pentru filosofie i se de teapt la 17 ani, sub influen a profesorului s u Suttner,
herbartian. Începe s prelucreze în limba român Logica lui Herbart, lucrând,
totodat , la o sistematizare a prelegerilor logice ale lui Suttner. În decembrie 1857
noteaz în jurnal: „Filosofia e o tiin divin . Orice alt studiu pe de l turi l-am
sit acum”1. Ob ine, într-adev r, calificativul „excelent” la filosofie, acordat de
1

T. Maiorescu, Însemn ri zilnice, publ. cu o intr., note, facs. i portr. de I. R dulescuPogoneanu, Bucure ti, Socec, 1937–1943, I, p. 82.
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prof. dr. Suttner. Traduce Introducerea în filosofie a lui Herbart, traduce, de
asemenea, din Schiller i din Herder. „De-abia acum g sesc în clasicii germani atât
de multe acorduri cu mine, atât de multe voci înrudite cu a mea” 2, noteaz tân rul
de 18 ani în perioada în care î i trecea examenul de maturitate la Theresianum ca
prim premiant al colii. Impresionat de discursul inut în limba latin de proasp tul
absolvent, ministrul educa iei Leo Thun îi propune s r mân la Viena, urmând ca
el s se îngrijeasc personal de cariera tân rului. Dar Ioan Maiorescu, care în urm
cu doi ani (iulie 1856) p sise Viena, fiind îndep rtat din func ie datorit unui
denun semnat de Aaron Florian, hot râse deja în contul fiului s u continuarea
studiilor la Berlin. Prin urmare, în anul 1858, odat cu înscrierea la Universitatea din
Berlin, un nou capitol se deschide în via a lui Maiorescu. Aici audiaz prelegerile de
psihologie ale hegelianului Werder i cursuri juridice. La lecturile herbartiene se
adaug scrierile lui Fichte, ale lui Kant, Spinoza, Lexiconul filosofic al lui Voltaire,
de care este nemul umit, Humboldt (Cosmos – lucrare pe care o citeaz în repetate
rânduri). Dup numai un an de studii universitare, tân rul Maiorescu încearc s i
echivaleze ultimii doi ani de la Theresianum (considera i, îndeob te, datorit
reputa iei tiin ifice de care se bucura coala vienez , ani universitari) cu doi ani de
facultate, pentru a- i putea sus ine teza de doctorat. Universitatea din Berlin nu-i
acord îns „echivalen a de frecventare”, pe care i-o acord , în schimb, Universitatea
din Giessen. În monografiile semnate de Simion Mehedin i i Eugen Lovinescu,
Maiorescu ar fi ob inut doctoratul în filosofie cu teza în limba latin De philosophia
Herbarti, distins cu magna cum laude. În însemn rile lui Titu Maiorescu privind
lucr rile i examenele din 1859, figureaz îns în calitate de diserta ie filosofic la
Giessen lucrarea Rela iunea (
)3. La 26 iunie 1859, Maiorescu ob ine, a adar,
doctoratul cu teza Das Verhältnis: „La 26 iunie
1859 am trecut doctoratul la Giessen, la ora 6 seara; juc rie”4, noteaz el în caiet. Tot
la Berlin, Maiorescu începe s in prelegeri de filosofie în cadru privat, voca ie care,
i ea, se manifestase înc din anii petrecu i la Theresianum, când obi nuia s
organizeze astfel de conferin e cu un auditoriu constituit din colegi. Aceste conferin e
„pe în elesul tuturor”, de introducere în filosofie, vor sta la baza primei sale c i pe
care urmeaz s-o publice dup trei ani la Berlin, Einiges philosophische im
gemeinfasslicher Form. I se ofer , în curând, posibilitatea de a ine cursuri pl tite,
prelegeri de psihologie pentru fetele din Institutul Dr. Reyer i coala privat Jacobi.
Cea mai important lectur filosofic din aceast perioad pare s fi fost Feuerbach,
cu Grundsästze der Philosophie der Zukunft i Philosophie und Christentum. Al turi
de Herbart, Feuerbach va influen a în bun m sur viziunea filosofic (în special cea
rezervat ideii de Dumnezeu) a scrierii cu care va debuta Maiorescu. Preocupat în
continuare de studiile universitare ale fiului s u i nemul umit de scurtarea acestora,
Ioan Maiorescu îi sugereaz prelungirea lor la Paris, ora spre care tân rul se
2

T. Maiorescu, Însemn ri zilnice, ed. cit., I, p. 94.
T. Maiorescu, Însemn ri zilnice, ed. cit., I, p. 348.
4
T. Maiorescu, Însemn ri zilnice, ed. cit., I, p. 119.
3

154

Studii de istorie a filosofiei române ti, II

îndreapt în acela i an, 1859, pe temeiul unei burse acordate de Eforia coalelor din
Bucure ti. Dar i aici func ioneaz ambi ia tân rului de a cuprinde cât mai mult întrun timp cât se poate de scurt. Înscris la Facultatea de Drept de câteva luni, acesta
ob ine permisiunea de a trece examenele într-un an i jum tate f
frecventarea
cursurilor, iar Sorbona îi echivaleaz doctoratul în filosofie cu licen a în litere. Se
înscrie i aici la doctorat, prilej cu care va prezenta ca tez principal La Relation.
Essai d’un nouveau fondement de la philosophie (o dezvoltare a tezei de la Giessen),
i ca tez secundar – De philosophia Herbarti.
În anul 1861 ob ine, la Paris, licen a în drept cu teza De jure dotium. Du régime
dotal. În acela i an, public la Berlin Einiges philosophische…, lucrare foarte bine
primit în cercul speciali tilor berlinezi. A. Stahr, biograful lui Lessing, o recenzeaz
prompt, scriind c „agerimea i claritatea lui aduce aminte de claritatea stilului lui
Lessing”5. „Spener’sche Zeitung” critic ideile expuse în capitolul Concluzii sociale,
iar „Vossische Zeitung”, la 4 decembrie 1860, îi rezerv o cronic laudativ semnat
Rellstab. În urma acestui succes, Maiorescu este solicitat s in o conferin în
vederea adun rii de fonduri pentru construirea la Kamenz a unui monument dedicat
lui Lessing. Conferin a, cu titlul Tragedia francez din trecut (Corneille) i muzica
german din viitor (R. Wagner), se va ine la 10 martie 1861. În acest moment,
Maiorescu avea toate datele pentru a începe o str lucit carier la Berlin. Este ales
membru al Societ ii Filosofice din Berlin, colaborând la prestigioasa revist
„Gedanke”, organul societ ii. Intr în rela ii cu filosofii Victor Cousin i Ferdinand
Lasalle. Dar în momentul în care i se propune s conduc o revist liberal din
Hanovra, Titu Maiorescu (sf tuit în acest sens i de tat l s u) refuz i se întoarce în
ar la 27 noiembrie 1861, „urmând fire tii sale voca iuni spre profesorat”6.
I. RELA IA: O NOU

ÎNCERCARE DE FUNDAMENTARE A FILOSOFIEI

Teza de doctorat pe care Maiorescu a sus inut-o la Giessen7 trebuia s
spund la întrebarea „care este obiectul filosofiei?”. În ideea tân rului Maiorescu,
filosofia este prin excelen tiin a ra ional , abstract i universal , defini ie care
intr în logica demersului s u ca premis incontestabil , dincolo de nevoia de a fi
demonstrat . tiin a, dup Maiorescu, este de dou feluri: empiric i ra ional .
Aceasta din urm se identific cu filosofia.8 Pornind de la o atare definire a
filosofiei, Maiorescu înl tur pe rând toate acele obiecte care nu satisfac exigen ele
defini iei acceptate axiomatic. Defini ia lui Cicero, care fixeaz în calitate de obiect
5

Cf. Soveja, Titu Maiorescu, Bucure ti, Editura „Cartea Româneasc ”, f.a., p. 38.
Soveja, Titu Maiorescu, ed. cit., p. 41.
7
Titu Maiorescu, Rela ia. Tratare filosofic de Titus Livius Maiorescu, traducere de Radu
Stoichi în T. Maiorescu, Scrieri din tinere e (1858–1862), ed. îngrijit , prefa i note de Simion
Ghi , Cluj-Napoca, Editura Dacia, 1981, p. 86–136.
8
Titu Maiorescu, Rela ia…, ed. cit., p. 92.
6
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al filosofiei „în elepciunea” (sapientia), care la rândul ei este scientia rerum
humanarum atque divinarum, este inacceptabil pentru Maiorescu, „gre it ” i
„stângace”. „Lucrurile omene ti i divine” nu constituie acea abstrac iune radical
pe care inten iona el s-o propun drept obiect de studiu al filosofiei. Insuficient de
abstract pentru un obiect al filosofiei îi pare lui Maiorescu i conceptul. El înc mai
streaz reziduuri reprezenta ionale, de vreme ce nu este altceva decât o
reprezentare cu un grad mare de generalitate. Filosofia nu poate fi o „contempla ie
intelectual a lucrurilor” r mânând în acela i timp acea „ tiin a tiin elor”, tiin a
ra ional , abstract i universal pe care o vrea Maiorescu. Pe de alt parte,
filosofia se ive te numai acolo unde lucrurile nu apar în mod izolat. Preocuparea cu
fapte izolate este, dup el, profund antifilosofic . Prin urmare, dou sunt condi iile
pe care trebuie s le satisfac obiectul filosofiei: (1) s dea seam de
interdependen a lucrurilor i (2) s ating nivelul maxim de abstrac ie. Obiectul
filosofiei trebuie epurat de orice caracteristic obiectual , material , de orice not
senzorial , în general – de orice proprietate concret , substan ial .
Singurul obiect care r spunde cerin elor de mai sus este rela ia, acest „mare
fapt al nesensibilului”9. Obiectele sensibile sunt materiale. Rela ia este imaterial .
Dac filosofia este tiin a ra iunii, a imaterialului, ce poate fi mai imaterial decât
rela ia dintre concepte? În defini ia pe care o d filosofiei, ca tiin a rela iilor
pure, Maiorescu se revendic explicit de la Herbart, pe care îl parafrazeaz în
deschiderea tezei sale cu o idee din Manual de introducere în filosofie: „Dup
Herbart, filosofia const în prelucrarea conceptelor. Din modurile principale de
prelucrare a conceptului reies p ile principale ale filosofiei”.10 Este o defini ie pe
care Maiorescu o folosise i anterior, în coresponden a pe teme filosofice, sociale i
politice pe care a purtat-o cu tân ra contes Olga Coronini-Cronberg, în februarie–
mai 1858.11 Definirea filosofiei ca „prelucrare a no iunilor”12 se reg se te i în
primul manual de logic întocmit de Maiorescu la Theresianum (Grundzüge der
Logik für österreichische Gymnasien): „Filosofia este tiin a prelucr rii no iunilor.
Modalit ile principale de prelucrare a no iunilor determin i p ile principale ale
filosofiei”.13 În toate cele trei situa ii, Maiorescu citeaz drept surs Manualul de
introducere în filosofie al lui Herbart.
De la filosofia ca prelucrare a conceptelor, Maiorescu trece îns la filosofie ca
rela ie între concepte, iar aceast idee nu se mai reg se te în form dezvoltat la
Herbart. Dar cel care i-a furnizat ideea rela iei este tot Herbart. În Puncte cardinale
9

T. Maiorescu, Considera ii filosofice pe în elesul tuturor, în Scrieri din tinere e, ed. cit., p. 172.
Idem, Rela ia…, în Scrieri din tinere e, ed. cit., p. 86.
11
Idem, Fragment din tinere ea mea, traducere Al. Ionescu, în Scrieri din tinere e, ed. cit., p. 58.
12
În scrierile lui Herbart, no iunea (notio) i conceptul (conceptus) sunt substituibile;
cf. Rela ia…, în Scrieri din tinere e, ed. cit, p. 147.
13
T. Maiorescu, Elemente de logic , în Scrieri de logic , stabilirea textelor, trad., studiu
introductiv si note de Alexandru Surdu, prefa de Sorin Vieru, Bucure ti, Editura tiin ific i
Encliclopedic , 1988, p. 27.
10
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ale logicii (1808), Herbart men ionase în treac t, în completarea considera iilor din
Manual, c no iunile/conceptele se g sesc în rela ie: „logica… nici n-ar avea… nimic
de spus despre acestea [concepte/no iuni, n.n.]; dac ceea ce e conceput de noi n-ar
avea înl untrul s u rela ii, raport ri reciproce”14. Acesta este punctul de la care va
porni dezvoltarea maiorescian . Aici îi „iese pentru prima oar în cale gândul, ideea
de rela ie”15. Ea apare îns i în lucr ri de filosofie a dreptului, cunoscute de c tre
Maiorescu. În Filosofia dreptului, Friedrich Julius Stahl pune la baza dreptului
conceptul de rela ie (pe Stahl, cu Filosofia dreptului16, Maiorescu îl cite te în martie
1859). Analog procedeaz Savigny i Beseler.17 Ideea de rela ie este introdus în teza
de doctorat de la Giessen,
(Rela ia), i readus ulterior în discu ie, în Einiges
philosophische im gemeinfasslicher Form 18 (Berlin, 186019). Ea va fi abordat ,
desigur, i în teza de doctorat de la Sorbona, La Relation. Essai d’un nouveau
fondement de la philosophie, text care a r mas pân în prezent nerecuperat.
Dup cum va scrie în Einiges philosophische…, rela ia este „acea realitate care
insufl spirit i imaterialitate în ceea ce este material i sensibil”20. Dar rela ia nu este o
realitate a lumii, ci una a con tiin ei. Rela ia nu se afl în lucruri, ci în ra iune,
capacitatea de a alc tui rela ii fiind „esen a” sufletului uman. În acest sens, rela ia este a
priori.21 Rela ia nu se reg se te în natura lucrurilor, ci exclusiv în gândire.22 Senza ia i
percep ia indic doar lucrurile, nu i rela iile dintre ele. În momentul în care se ive te
rela ia, putem vorbi despre o interven ie a gândirii. De i vorbe te despre „conceptul” de
rela ie, aceasta din urm nu mai este un concept, a a cum în elege Maiorescu termenul
(ca o reprezentare de ordin general, în care „esen ialul este decantat de fortuit, dar care
are un corespondent în ceea ce este23), ci o categorie. Imperceptibil la nivelul
14

Fragmentul citat de Maiorescu (Rela ia…, în Scrieri din tinere e, ed. cit., p. 87) este extras
din Herbart, Puncte cardinale ale logicii.
15
Rela ia…, în Scrieri din tinere e, ed. cit., p. 88.
16
F.J. Stahl, Die Philosophie des Rechts nach geschichtlicher Ansicht, 1830–1837.
17
„Din conceptul de rela ie deduce Stahl Dreptul în a sa Filosofie a Dreptului; pe acela i
concept se întemeiaz , de i în mod mai pu in filosofic, sistemul lui Savigny i cel al lui Beseler. În
primul rând îns se cuvine s -l cit m pe Ahren care întemeiaz evolu ia filosofic a no iunii de drept
pe raporturile de via considerate sub unghiul nu numai al faptelor, ci i al istoriei i al ra iunii”
(Considera ii filosofice…, în Scrieri din tinere e, ed. cit, p. 279, nota 2).
18
T. Maiorescu, Considera ii filosofice pe în elesul tuturor, în Scrieri din tinere e ed. cit., p. 164–309.
19
Anul de apari ie 1861, men ionat pe carte, este f
îndoial rezultatul unei gre eli de tipar.
Dup cum men ioneaz Maiorescu însu i în lista lucr rilor, publicarea scrierii figureaz la anul 1860;
de altfel, recenziile din presa german consacrate acestei c i au ap rut, i ele, în anul 1860;
cf. Însemn ri zilnice, ed. cit., I, p. 349.
20
Considera ii filosofice…, în Scrieri din tinere e, ed. cit., p. 171.
21
Rela ia…, în Scrieri din tinere e, ed. cit., p. 93.
22
Rela ia…, în Scrieri din tinere e, ed. cit., p. 129.
23
„Conceptul este însu i obiectul cunoscut. Chiar dac de aici nu putem deduce înc
identitatea conceptului cu lucrul în sine, totu i ceea ce este (în m sura în care apare accesibil
cunoa terii) nu se deosebe te în nici un fel de concept (cu condi ia ca acesta s corespund
adev rului)”; Considera ii filosofice…, în Scrieri din tinere e, ed. cit., p. 182.
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sim urilor, dar perceptibil inteligibil, la nivelul ra iunii, rela ia pur 24, în calitate de
categorie fundamental , este pus de Maiorescu la baza filosofiei, este filosofia
îns i. În func ie de raportul logic pe care îl instituie între cei doi termeni pe care îi
conexeaz , rela ia poate fi una de compatibilitate sau de incompatibilitate, de
concordan sau de excluziune. Reprezent rile, de pild , sunt, a a cum le descrisese
i Herbart, „concordante” sau „opuse”. Rela ia este prin excelen dualist (în sensul
în care pune în raport doi termeni), ceea ce face din ea „sufletul oric rei filosofii,
pentru c nici una nu s-a ridicat i nici nu se va ridica deasupra dualismului Eu-Eu al
lui Fischte, Absolutul lui Schelling, Fiin -Nefiin -Devenire a lui Hegel, conservarea
de sine a lui Herbart – în oricare din ele este rela ia, i prin aceasta peste tot e
contradic ie. […] Rela ia e categoria vie uirii, i prin aceasta rezid în tot ce are via
contradic ia”25. Întrebuin ând sintagma lui Goethe din Afinit i elective, Maiorescu
vede rela ia ca pe un „fir ro u” care str bate întreaga filosofie. Intre filosofie i
rela ie, Maiorescu instituie o indiscutabil unitate. Nu numai c rela ia se reg se te
pretutindeni în filosofie, dar oriunde întâlnim rela ia, întâlnim i filosofia. Oriunde
lucrurile nu sunt considerate izolat, perspectiva este filosofic .
a cum o în elege Maiorescu, filosofia nu pare s fie o disciplin riguros
delimitat i autonom . Ea este identificabil în orice tiin care analizeaz
lucrurile sub raportul interdependen ei lor. „În acest sens, fiecare tiin este
filosofic ”, spune el. i nu numai. Filosofia este „intim legat ” de orice activitate
spiritual .26 Într-o perioad în care eforturile convergeau spre o trasare ferm a
grani elor interdisciplinare, spre Ausdifferenzierung, Maiorescu este preocupat cu
labilizarea frontierelor dintre discipline. Obiectul filosofiei devine, prin urmare, un
bun comun al tuturor activit ilor tiin ifice i spirituale caracterizate printr-o privire
care consider lucrurile altfel decât izolat, anume în interconexiunea lor. Nu avem
temeiuri s afirm m c tiin a i filosofia sunt situate, în concep ia lui Maiorescu, la
poli opu i. Chiar dac tiin a caut s afle adev rul din fenomene izolate, omul de
tiin nu trebuie niciodat s piard din vedere întregul; „speciali tii unilaterali sunt
ru inea tiin ei”27. În m sura în care reu te s treac dincolo de fenomene izolate,
tiin a devine filosofie, c ci filosofia este prin ea îns i „ tiin a tiin elor”. Aceast
ubicuitate a filosofiei sus ine teoretic i compartimentarea ei în cinci p i
fundamentale, stabilite în func ie de cei doi termeni pe care îi pune în ecua ie rela ia:
(1) Psihologia este tiin a care studiaz rela iile dintre reprezent ri28; (2) Logica este
tiin a rela iilor dintre concepte, rela ii exprimate sub form de judec i; (3) Estetica
24

De re inut un aspect esen ial: Maiorescu nu pune drept obiect al filosofiei judecata sau
ra ionamentul (care ar cuprinde i termenii raporta i), ci simpla rela ie, simplul semn pe care ra iunea
îl instituie între ace ti termeni.
25
Rela ia, în Scrieri din tinere e, ed. cit., p. 129.
26
Considera ii filosofice…, în Scrieri din tinere e, ed. cit., p. 175, 176.
27
Ibidem, p. 239.
28
La Herbart, psihologia este tiin a legilor dup care reprezent rile lucreaz unele asupra altora.
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se ocup nu de conceptul de frumos ca atare, ci de rela ia dintre acesta i
reprezentare; (4) Metafizica este tiin a rela iilor dintre gândirea logic i conceptele
de întrebuin are curent , pe scurt, a rela iilor dintre gândire i existen sau dintre
gândire i reprezent rile generate de lumea sensibil ; (5) Etica se divide la rândul ei
în filosofia moral (care are în vedere rela ia dintre judec ile con tiin ei i voin a
individului, pe de o parte, i ac iunea acestuia, pe de alt parte) i filosofia dreptului
(care are drept obiect rela ia individului cu societatea). Între p ile filosofiei exist o
continuitate. Psihologia este cea care asigur trecerea la logic (punând în rela ie
reprezent ri, ea creeaz concepte) i, deopotriv , la etic – prin trecerea de la
percep ie la dorin i la voin ).29
Este de remarcat, în schema maiorescian , o interdependen
i chiar o
evolu ie disciplinar , care pe treapta cea mai de jos situeaz psihologia, iar pe
treapta superioar – etica. De aceea este important, crede Maiorescu, ca aceast
împ ire s fie pus la baza înv mântului, iar disciplinele s fie predate întocmai
în ordinea expus de el. Ulterior, revine asupra ierarhiei, conferindu-i logicii locul
din vârful piramidei. „Progresul” disciplinelor, de la psihologie la logic , este o
evolu ie de la concret la abstract. Constat m, a adar, c presupozi iile evolu ioniste
articuleaz de la bun început, într-o form discret , desigur, scrierile sale filosofice,
urmând s revin mult mai ap sat în aprecierile sale asupra culturii române,
deschise în anul 1868 cu În contra direc iei de ast zi…. Tot evolu ionismul este
ceea ce asigur leg tura ascuns , invizibil , dintre scrieri atât de diferite precum
Rela ia i Considera ii filosofice…, pe de o parte, i eseurile ulterioare, în care
introduce în termeni critici ceea ce a intrat în cultura român drept „teoria formelor
fond”. Vom reveni la aceast problem în ultima sec iune a studiului de fa .
Dintre toate p ile filosofiei enumerate mai sus, Maiorescu se limiteaz îns
abordeze pe larg numai psihologia, c reia îi dedic patru capitole în Considera ii
filosofice…. Trecerea la metafizic se face prin logic (metafizica fiind tiin a
rela iei dintre gândirea logic i conceptele „de întrebuin are curent ”30). În textul
tezei de la Giessen, printre p ile filosofiei figureaz i matematica; „este
important, scrie Maiorescu, ca filosofia s recunoasc i matematica drept o ramur
a acestei tiin e, precum i ca matematica legat de filosofie s i poat c uta
îndrept ire în gândirea metafizic ”31. Ulterior, în Considera ii filosofice…,
matematica dispare din schema rezervat p ilor filosofiei. Oarecum confuz
mâne i statutul eticii în structura disciplinar a filosofiei i, implicit, caracterul
autonom al acesteia. Dac în Rela ia… etica ocup un loc de sine st tor, în
Considera i filosofice… ea devine o parte a esteticii. Pornind de la distinc ia lui
Schiller între frumosul sensibil (care „încânt sim urile”) i frumosul etic (care
„încânt ra iunea”), distinc ie care, la rândul ei, are drept punct de plecare Critica
29
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judec ii estetice a lui Kant, Maiorescu divide estetica în dou p i: estetica
operelor de art i etic sau filosofie moral , aceasta din urm îndeletnicindu-se cu
frumosul ca obiect al judec ii morale. 32 Includerea eticii în estetic nu-i era str in
nici lui Herbart, care vorbea despre trei p i ale filosofiei: logica, metafizica i
estetica, metafizica fiind, la rândul ei, împ it în metafizic general
(metodologie, ontologie, synecologie i eidologie) i metafizic aplicat (filosofia
naturii, psihologie, teologie ra ional ). În Introducerea tezei de doctorat de la
Giessen, Maiorescu afirm c
streaz compartimentarea lui Herbart: „Aleg
pentru ordinea de expunere a p ilor filosofiei derivarea lor herbartian , din
pricin c , potrivit convingerilor mele, raportat la to i ceilal i filosofi, Herbart
trebuie a ezat pe cel mai înalt loc”. Dar, continu el, „tocmai acestei deriv ri îi
revine o mai adânc munc de elaborare i concepere decât cea depus de Herbart,
în prelucrarea conceptelor”.33 Îi revine „o mai adânc munc de elaborare” pentru
nu mai stabile te p ile filosofiei în func ie de concepte i de prelucrarea
acestora, ci în func ie de rela ie. Teza sus inut la Giessen începe astfel: „Dup
Herbart, filosofia const în prelucrarea conceptelor. Din modurile principale de
prelucrare a conceptului, reies p ile principale ale filosofiei”34. Maiorescu
identific îns imediat în subtextul herbartian ideea de rela ie, ceea ce îl
îndrept
te s remanieze defini ia lui Herbart: „Prin urmare, cu ce se ocup
logica? Ea nu trateaz în genere despre concepte, i cu atât mai pu in prelucreaz
ea într-un fel, oricum o fi fiind el, aceste concepte; ci sarcina ei începe deabea de
acolo de unde conceptele intr în rela ie reciproc […] Numind lucrul de-a dreptul:
Logica trebuie s se preocupe cu rela ia conceptelor”35. Maiorescu este convins c i
metafizica, i estetica, a a cum le vede Herbart, au leg tur cu rela ia. Se consider ,
adar, îndrept it s -l contrazic pe Herbart pe baza propriului lui text: „Trateaz
metafizica deci de-a dreptul concepte, conform celor acum spuse? Nicidecum”36;
„Deci nu conceptul în genere trebuie prelucrat de estetic , ci ea ine seama de
concepte numai întrucât fac parte din judec i stând reciproc în raport de subiect i
predicat, aceasta înseamn : i estetica se preocup de rela ii”37.
Cum procedeaz Maiorescu? Pretinzând c asum defini ia herbartian a
filosofiei, el o restructureaz radical pe temeiul unei idei pe care ine cu orice chip
i-o atribuie lui Herbart. În acela i timp, el continu s caute în Herbart pasaje
(judecate îns în afara contextului…) care s -i sus in teoretic propria viziune,
neherbartian , asupra obiectului i p ilor filosofiei. Din câte se vede, înc din
Considera ii filosofice… Maiorescu începe s se îndep rteze de Herbart. Ulterior,
32
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în contextul cursului s u de Istoria filosofiei germane contemporane38, Maiorescu
îl prive te pe Herbart cu mai mult deta are, prilej cu care precizeaz c morala
acestuia, „întemeiat pe idei de aprobare i dezaprobare estetic ”, este „steril ”.
Psihologia sa r mâne îns „roditoare în mi carea intelectual ” a secolului al XIX-lea.
De altfel, partea din Considera ii filosofice… dedicat psihologiei (capitolele IV,
V, VI, VII) este în întregime debitoare lui Herbart (prin medierea lui Suttner)39.
a cum s-a v zut, eforturile lui Maiorescu din 1859 (Rela ia…) erau
circumscrise unui obiect clar: fundamentarea filosofiei pe conceptul de rela ie i, astfel,
ridicarea ei la statutul unei tiin e ra ionale, abstracte i universale. În 1860, Maiorescu
adaug filosofiei o nou caracteristic fundamental : capacitatea acesteia de a
restructura societatea. Filosofia „a renun at la izolarea ei”, scrie el; „ea nu mai exist –
i nici nu mai poate exista – ca o tiin riguros determinat cu care te îndeletnice ti în
mod sistematic i exclusiv; acum ea p trunde în via ”.40 Sarcina filosofului va fi, prin
urmare, aceea de a mediatiza ideile filosofice ale marilor gânditori i de a juca rolul de
mijlocitor între teorie i interesele practice ale societ ii.41 Scriind filosofie „pe în elesul
tuturor”, Maiorescu însu i se decide s p seasc „turnul de filde ” rezervat „ tiin ei
pure” despre care vorbea cu numai un an înainte.
Filosofia este, prin urmare, tiin a care studiaz rela ia dintre reprezent ri,
rela ia dintre concepte, rela ia dintre concept i reprezentare .a.m.d. Ea începe cu
psihologia, adic acolo unde se ive te treapta cea mai de jos a abstractului,
reprezentarea. Psihologia are prioritate în raport cu logica numai întrucât este cea
care produce „materialul” logicii, setul de concepte. Mai jos de reprezentare nu exist
filosofie. Maiorescu exclude, a adar, empiricul din aria gestionat de filosofie,
aceasta r mânând o tiin a ra iunii. În vreme ce obiectele sensibile sunt materiale,
rela ia este imaterial . Filosofia nu poate fi decât o tiin a inteligibilului, o tiin
ra ional . Judecând dup termenii în care tân rul Maiorescu descrie p ile filosofiei,
acestea din urm nu sunt situate pe acela i plan privind gradul de abstractizare. Ca
tiin a rela iilor dintre reprezent ri, psihologia se situeaz pe o treapt inferioar în
raport cu logica, de pild , care este explicat ca fiind tiin a rela iilor dintre concepte
(sau a judec ilor). Conceptele, cu care opereaz logica, sunt reprezent ri „epurate de
con inutul lor concret, particular”42. Reprezent rile mai p streaz înc „tendin e
subiective”, concretizate la nivelul psihicului individual prin senza ia de
38

Istoria filosofiei germane contemporane, în T. Maiorescu, Prelegeri de filosofie, ed. îngrijit ,
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pl cere/nepl cere. Conceptul este o reprezentare de ordin general în care nu se mai
reg sesc fortuitul i subiectivul. Se poate spune, prin urmare, c termenii a c ror
rela ie o studiaz logica se bucur de un mai înalt grad de abstractizare decât cei a
ror rela ie o studiaz psihologia. În mod similar, judecata estetic („judecata de
pl cere sau repulsie”) se caracterizeaz , ca i reprezentarea, prin acela i insert de
subiectivitate. Deficitul se extinde i asupra eticii, de vreme ce aceasta din urm este
considerat a fi acea parte a esteticii care „încânt ra iunea”. Nici termenii pe care îi
raporteaz metafizica nu sunt total deta i de lumea material . Exist anumite
reprezent ri, scrie Maiorescu, care sunt generate de lumea sensibil i care se
întâmpl s se g seasc într-un raport de discrepan cu gândirea obi nuit (spre
exemplu, paradoxul lui Zenon referitor la mi care). Sarcina metafizicii este de a
studia i solu iona aceste rela ii de contradic ie. Prin urmare, de i toate p ile
filosofiei au în vedere rela ia, ele se diferen iaz ca nivel de generalitate în func ie de
gradul de abstrac ie al termenilor raporta i. Singura parte a filosofiei care studiaz
rela iile dintre termeni de maxim generalitate este logica. Dar ace ti termeni de
maxim generalitate care sunt conceptele dau seam de realitate, o reprezint , o
oglindesc întocmai. Maiorescu se înscrie aici pe linia unei gândiri reprezenta ioniste
care poate fi trasat înapoi pân la Platon i Aristotel, declinul ei sistematic începând
cu scrierile lui Nietzsche i ale lui Wittgenstein. Maiorescu nu a avut îns contact cu
gândirea lui Nietzsche. Pentru el, conceptul este însu i obiectul cunoscut.43

II. DE LA RA IUNE LA NECESITATE

Rela ia… i Considera ii filosofice… sunt scrierile unui tân r de 19, respectiv
20 de ani, cu o educa ie, f
îndoial , solid , dar cu lecturi filosofice limitate. De la
17 ani (decembrie 1857) începe s prelucreze în limba român Logica lui Herbart, s
traduc din Introducerea în filosofie a acestuia, lucrând, totodat , la o sistematizare a
prelegerilor profesorului s u Suttner, el însu i herbartian. În 1859, cite te
Antropologia lui Kant, cite te Spinoza (în Însemn ri nu precizeaz ce; în Rela ia…
citeaz îns din Etica) i face cuno tin cu dou dintre lucr rile lui Feuerbach:
Grundsätze der Philosophie der Zukunft i Philosophie und Christentum. Tot în
1859, înainte de trecerea doctoratului de la Giessen, cite te Manualul de psihologie al
lui Herbart i o prim parte a Lexiconului filosofic al lui Voltaire. În teza de doctorat
de la Giessen citeaz din Schopenhauer (Lumea ca voin
i reprezentare), din
Metafizica lui Aristotel, din Locke (Cercetare asupra intelectului omenesc), iar în
Considera ii filosofice, citeaz în plus din Hegel (Enciclopedia tiin elor filosofice.
tiin a logicii) i din Spinoza, Tractatus politicus. Dac facem abstrac ie de lecturile
consacrate preromantismului i romantismului german, la 19–20 de ani, Maiorescu
43
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are o preg tire filosofic care se reduce la cursurile herbartianului Suttner i la câteva
i, mai mult sau mai pu in fundamentale, pe care deja le-am enumerat. Cu toate
acestea, ambi ia tân rului doctorand este, a a cum rezult i din titlul francez al tezei
pariziene (o traducere a tezei de la Giessen, dup toate probabilit ile), s
argumenteze pentru o nou fundamentare a filosofiei. Aceasta din urm nu va mai
avea la baz no iuni sau concepte, ci rela iile care se stabilesc între ele. Dar poate fi
perceput rela ia în lipsa termenilor pe care îi raporteaz ? Exist o realitate a rela iei
distinct de termenii pe care îi conexeaz ? Iar dac nu, în ce m sur mai putem vorbi
despre o rela ie „pur ”, a a cum o vrea autorul tezei de la Giessen? i, nu în ultimul
rând, este rela ia i altceva decât o form a gândirii? Acestea sunt întreb ri la care
Maiorescu nu r spunde. Statutul ontic al rela iei este deci discutabil. Rela ia exist ,
dup Maiorescu, în m sura în care este con tientizat , perceptibil , a adar, la nivelul
ra iunii. Nu reiese de nic ieri c ea ar fi o realitate independent de ra iune. În
Considera ii filosofice, Maiorescu admite îns , odat cu Hegel, c „ceea ce este real
este ra ional”44. În condi iile în care Maiorescu ar echivala ra iunea cu realitatea, s-ar
putea spune c rela ia cap caracteristicile realului, devenind ea îns i un element
legitim al realit ii. Maiorescu nu interpreteaz îns afirma ia lui Hegel în sensul unei
identific ri între real i ra ional. Un atare panlogism pare str in de gândirea lui. Ceea
ce inten ioneaz s spun în momentul în care apeleaz la celebra formulare
hegelian este c tot ceea ce exist are o ra iune. Sau c „exist o ra iune ca totul s
fie a a cum este”45. „Ra iunea” devine, la Maiorescu, un sinonim pentru cauz . Prin
urmare, toate lucrurile au o cauz este, în ideea lui, formula substitut pentru ceea ce
este real este ra ional. În elegerea pe care o d Maiorescu formulei hegeliene nu este
în sensul panlogismului, a a cum s-a statuat în istoria filosofiei, ci în sensul
necesit ii. Prin „toate lucrurile au o cauz ”, Maiorescu în elege c pretutindeni
domne te regula i niciunde anarhia. Inclusiv procesele psihice sunt determinate de
legi inflexibile. Sarcina tiin ei va fi, prin urmare, s identifice i s cunoasc aceste
legi, dar f
s piard din vedere „caracterul universal al necesit ii”. „Pretutindeni
ne lovim de Ananke, scrie Maiorescu, iar acolo unde apare ea, devine temelia
tiin ei”.46 Aceast necesitate pus acum la baza naturii i a tiin ei (care cerceteaz
aceast natur ) va fi transferat ulterior asupra culturii (în eleas , i ea, prin analogie
cu natura!). Cultura, societatea – va argumenta Maiorescu în 1868 – evolueaz în
acord cu acela i tip de necesitate care st la baza evolu iei naturale i care constituie
obiectul tiin ei. În perioada Junimii i a „Convorbirilor literare”, Maiorescu va
reg si, a adar, vechile sale idei din perioada german în scrierea istoric a lui Buckle,
una dintre cele mai comentate lucr ri la întrunirile Junimii. Dup Buckle, adept al
44
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universalit ii ordinii, metodei i legii, omul „studiaz evenimentele naturale cu
scopul de a le descoperi regularitatea”47. De aici i caracterul limitat al tiin ei, care,
crede Maiorescu, nu poate face altceva decât „s dea de urma firului necesit ii”48 (scrie
el înainte s -l cunoasc pe Buckle). Aceea i regularitate se manifest i în
comportamentul uman, care constituie „o parte din vasta schem a ordinii
universale”49. În acest punct, libertatea este corelat cu necesitatea: „Libertatea o
vom dobândi numai în clipa când mintea noastr ” se supune „unei necesit i pe care
o recunoa tem” i ac ion m „conform unei legi pe care o în elegem”50. Libertatea ca
necesitate în eleas … Înc dinainte s -l citeasc pe Buckle, Maiorescu deplaseaz
necesitatea în sfera fenomenelor psihice. Dup întoarcerea în ar va fi preocupat de
urm rirea raporturilor cauz –efect în comportamentul individual i în sfera
fenomenelor sociale. Va întocmi, de pild , statistici ale sinuciderilor, ale crimelor,
a cum procedase i Buckle în History of Civilization in England51, în speran a c va
putea dovedi c aceste fenomene sunt rezultatul unor cauze de un anumit tip, prin
urmare apari ia respectivului complex cauzal este invariabil urmat de apari ia
fenomenului cercetat (aici, sinuciderea sau crima). Este necesar ca acelea i condi ii
fie urmate de acelea i consecin e. „Viitorul este urmarea necesar i inteligibil a
prezentului; cunoscându-l pe acesta, îl cunoa tem în esen
i pe cel lalt”52, scria
tân rul de 20 de ani. Nu exist hazard. Ceea ce numim „întâmplare” este doar o
necesitate pe care înc nu am realizat-o. Convingerea c ac iunile oamenilor sunt
determinate riguros de antecedentele acestora, convingere pe care o are i Buckle53,
este deplasat i în zona mental . Drept consecin , ideile umane nu sunt i nu pot fi
întru totul originale, cât vreme ele sunt produsul unor idei anterioare. „Orice idee
are la baz idei mai vechi”54, scria Buckle. Progresul, spune i Maiorescu, nu este
altceva decât o configura ie nou dat unui material vechi.55 De aici i pân la
progres ca dezvoltare natural-organic nu este decât un pas.
III. DE LA NECESITATE LA ORGANICISM. DEPLASAREA „RELA IEI” ÎN
PLANUL CULTURII

În tiin ele sociale, secolul al XIX-lea (în special în a doua jum tate a sa) se
individualizeaz prin avansarea unui model explicativ al societ ii umane care
47
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urma s fac o carier impresionant : modelul evolu ionist-structuralist. Termenul
de structur , folosit pân nu de mult în sfera biologicului, începe s fie aplicat i societ ii
umane. Drept consecin a acestui transfer interdisciplinar, societatea/cultura uman a
început s fie în eleas i prezentat prin analogie cu organismul, legile biologiei
extinzându- i validitatea asupra noului „organism” descoperit, organismul social,
respectiv cultural. Dup Spencer, de pild , unul dintre cei care au teoretizat analogia
organicist , organismele animale i societ ile umane se supun aceleia i legi a
evolu iei, care este universal i natural . Pe m sur ce societ ile avanseaz , ele
câ tig în complexitate, p ile lor constitutive se diferen iaz i se specializeaz
func ional, devenind din ce în ce mai interdependente. O structur social este, a adar,
definit prin acele tr turi care, condi ionându-se reciproc, determin în acela i timp
func ionarea întregului. Ea este administrat cu necesitate din interior, i orice element
nou ap rut în configura ie, dac nu este rezultatul unei dezvolt ri „naturale”, „interne”,
„legice”, prin urmare „necesare”, reprezint o amenin are la adresa întregului. O astfel
de societate „organic ” evolueaz dup modelul organismului viu. Ea se afl într-o
continu înaintare, dup modelul evolu iei naturale a speciei umane – identificat cu
„progresul”, trecând prin forme de „cre tere”, „apogeu” i „declin”, dup modelul
biologic pe care îl livreaz orice organism vegetal sau animal. De re inut este faptul c
imediat ce Darwin a fixat, la jum tatea secolului al XIX-lea, principiile evolu iei,
conceptul biologic de evolu ie a început s fie aplicat la fenomene nebiologice,
eforturile savante ale timpului fiind preocupate s explice prin intermediul acestei
analogii societatea i legile progresului social.
În 1868, când Maiorescu publica În contra direc iei de ast zi în cultura român ,
Spencer publicase deja Social Statics (1850), în care impunea ideea necesit ii
progresului uman. Evolu ia progresiv i necesar , de la simplu la complex, face i
obiectul lucr rii lui Spencer din 1860, A System of Synthetic Philosophy, unde acesta
configureaz un sistem filosofic bazat pe evolu ie, care s includ integrativ toate
domeniile cunoa terii. Aceste convingeri revin ulterior, în Principles of Sociology,
1876–1896, lucrare în care Spencer reia pe larg teoria „organismului social”, gândit
prin analogie cu cel animal. Maiorescu a cunoscut scrierile lui Spencer, c ruia îi va
acorda un spa iu important în contextul cursurilor sale de Istoria filosofiei engleze,
începute în octombrie 1886, cu J.S. Mill. Întrucât s-au pierdut caietele din perioada
1859–1866, nu putem preciza cu exactitate momentul în care Maiorescu intr în
contact pentru întâia dat cu o scriere semnat de Spencer. În 187656 citeaz în limba
francez , în însemn rile sale, un fragment din Introduction à la science sociale. Iar în
1882, când cite te First Principles în traducere francez , Maiorescu se declar
decep ionat: Spencer „se ine numai de abstrac iuni”, îi pare „obositor, descurajator”,
„superficial i superfluu”.57 Dar cu sau f Spencer (la care Maiorescu a avut, cum
spuneam, acces), apele vremii erau saturate de evolu ionism i organicism, cel din
56
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urm g sindu- i un promotor în ideile lui Herder, introduse în studiul s u în patru
volume intitulat Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit, 1784–1791,
idei larg r spândite în epoc . Miza lui Herder era de a demonstra tocmai faptul c
istoria uman i natura ascult de acelea i legi. Maiorescu îl introduce pe Herder
printre lecturile sale înc de la 17 ani. O bun rela ie a avut, a a cum am amintit, i cu
scrierile lui Buckle. În History of Civilization in England (primul volum fiind publicat
în 1857), carte pe care Maiorescu a cunoscut-o, probabil în traducere german , i
despre care declar în introducerea la Discursuri parlamentare58 c a exercitat o
influen asupra sa, filosoful pozitivist i evolu ionist Henry Thomas Buckle se
str duie te s descopere legile care regleaz progresul omenirii, iar aceste legi, odat
constatate, sunt puse s constituie „fundamentul ultim al istoriei europene”59. Pe de alt
parte, Maiorescu era, dup cum se tie, darwinist: în aprilie–mai 1882, sus ine la
Ateneu patru conferin e, una dintre acestea fiind consacrat lui Darwin60, în chiar anul
în care acesta din urm a încetat din via . În contra direc iei de ast zi în cultura
român î i afl , prin urmare, presupozi iile organicist-evolu ioniste în aceste idei
care au frecventat cercurile intelectuale ale epocii i cu care Maiorescu trebuie s fi
avut contact înc din anii petrecu i la Theresianum.
Am reconstituit dup cum urmeaz structura argumentativ a tezei care a intrat în
istoria culturii române sub numele „teoria formelor f fond”: 1. Fiecare cultur , prin
urmare i cultura român , are un fundament, un fond spiritual specific, pe temeiul
ruia î i edific propriile forme sau elemente; 2. Acest fond este un dat – fatal i
definitoriu –, ca atare toate produsele unui popor poart o amprent unic i
inconfundabil ; 3. Deplasate dintr-un spa iu social în altul, aceste forme de cultur i
civiliza ie, desprinse de „fondul” care le-a generat, î i pierd eficacitatea, devenind, în
plus, nocive; 4. În momentul în care genera ia de la 1848, în a a-zisul ei elan
filoeuropean, a introdus în cultura român elemente apar inând culturilor occidentale,
ea a ignorat acest adev r fundamental, anume dependen a indisolubil dintre formele
de cultur /civiliza ie i configura ia spiritual a poporului care le produce; 5. Drept
consecin , cultura român postpa optist este asfixiat de un num r masiv de astfel de
forme pe care nu le poate integra, întrucât acestea nu constituie un produs natural al
spiritului autohton. Ele nu r spund unei necesit i interne, nu sunt urmarea unei
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evolu ii legic-necesare, dictat din interior. Func ioneaz aici, în substratul textului
maiorescian, aceea i necesitate legat de „organic” i „natural” cu care ne-am întâlnit
mai devreme. Iar tot ce nu este „firesc” poart pecetea falsific rii.61 „Neadev rul”
acestor forme const în discontinuitatea lor cu fundamentele specifice ale culturii care
le-a importat, ceea ce a f cut din ele „produc iuni moarte, preten ii f
fundament,
stafii f trup, iluzii f adev r…”62. Întrucât sarcina omului de tiin este „s dea de
urma firului necesit ii” (cum scria tân rul Maiorescu în Considera ii filosofice…),
putem presupune c misiunea celui care î i asum ca obiect de studiu cultura urmeaz
acela i obiectiv. O cultur se obiectiveaz prin „formele” ei la vedere (comportamente,
institu ii, legi etc.). Dar aceste forme – conform ra ionamentului pe care îl identific m
în background-ul discursului maiorescian – sunt „sus inute” i „generate” în mod
necesar de un fond specific. Ce se întâmpl îns atunci când multe dintre formele a
ror prezen – de necontestat – o remarc m în jurul nostru ( i pe care le recunoa tem
drept alogene) nu mai sunt controlate de fond? Altfel spus – când rela ia dintre „fond”
i „form ” a încetat s mai fie una de continuitate? R spunsul lui Maiorescu poate fi
reconstituit i astfel: asemenea unui organism care piere în urma unui transplant de
organe de la o alt specie, o cultur se pr bu te în urma transferului de elemente
str ine. Î i pierde autenticitatea, ceea ce este totuna cu dispari ia ei.
O prim presupozi ie a tezei lui Maiorescu este convingerea c fiecare popor
reprezint o individualitate ireductibil , idee legat de o abordare filosofic a
culturii care este înainte de toate particularist . Dac abordarea holist punea
accentul pe universalii în explicarea culturii (exist o singur cultur , universal ,
iar popoarele se g sesc pe diferite trepte evolutive ale acesteia, fapt de natur s
explice i diferen ele dintre ele), abordarea particularist impune, pe o linie care se
revendic de la Herder, conceptul de Volksgeist, al c rui substrat rezid în faptul c
fiecare cultur reprezint un univers autonom. În condi iile în care la Kant i la
Schiller cultura ap rea înc drept un „bun comun” al tuturor popoarelor, iar la
Goethe, la Al. von Humboldt i la W. von Humboldt începe s se contureze o
concep ie prin care cultura este v zut în calitate de „bun spiritual al poporului”63,
odat cu Sturm und Drang i mai ales cu romantismul se modific dramatic
paradigma interpretativ . Kultur nu mai desemneaz seria progreselor umanit ii,
luat în ansamblul ei, ci achizi iile spirituale ale unei comunit i, ca bun exclusiv al
acesteia. Diferen a dintre popoare nu mai este explicat ca fiind o deosebire
gradual , cazual (bazat pe ideea c unele popoare sunt mai vechi decât altele sau
mai evoluate), ci una constitutiv . Popoarele difer , asemenea indivizilor, pentru c
sunt înzestrate cu configura ii psihologice i spirituale diferite. În scrisoarea pe care
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Maiorescu i-o adreseaz în 7/19 ianuarie 1865 lui Auguste Schultze, g sim în
formulare explicit presupozi ia pe care î i întemeiaz teoria formelor lipsite de
fond: „poporul, oricât de numeros este, este o fiin m rginit individual ca orice
om luat în parte [subl. n.]”64. Evaluat dup criteriile aplicate individului, poporul
înceteaz s fie o forma iune eterogen . El nu mai este suma tuturor indivizilor care
îl compun, ci un întreg unitar, ireductibil la suma p ilor, un model consistent –
unic i irepetabil – de gândire i sim ire. Aceea i convingere se reg se te într-o
scrisoare din 12/24 martie 1865, în care Maiorescu îi m rturise te cumnatului s u
Wilhelm Kremnitz c studiaz problema individualit ii popoarelor: „orice popor
este o entitate limitat individual; el trebuie s aib propriile sale legi, propria sa
art , propria sa literatur , propria sa politic , a a cum are propria sa limb [subl.
n.]”65. Ideea lui Maiorescu nu este singular în contextul culturii române. În
aproximativ aceea i perioad (1864), Bari iu, de exemplu, vorbea despre „dreptul
firesc pe care-l au popoarele de a- i cultiva, de a- i dezvolta individualitatea,
na iunalitatea”, motiv pentru care cultura „trebuie s isvorasc din îns i fiin a lui
[a poporului], s fie am surat , potrivit caracterului, însu irilor deosebite, individualit ii
sale”66. Problema individualit ii popoarelor, problem care citeaz surse îndeosebi
romantice, se reg se te frecvent în tabloul intelectual al epocii: atât Ion Heliade
dulescu, cât i Bogdan Petriceicu Hasdeu au abordat-o sub semnul aceleia i
analogii – echivalen a organic dintre individ i popor/societate/na iune. Cel din
urm sus ine chiar prelegeri de etnopsihologie la Universitatea din Bucure ti.
Toate produsele unui popor sunt, a adar, rezultatul „predispozi iilor naturale”
sau înn scute ale acestuia, i în aceste predispozi ii, pe care le putem echivala cu
„fondul” (de i Maiorescu nu i-a consacrat niciodat o definire limpede), trebuie s
vedem explica ia deosebirilor dintre aceste produse. În propor ia în care „un
popor… este mai pu in impresionabil prin sensuri decât altul – scrie el în Limba
român în jurnalele din Austria (1868) –, în acea propor ie el va fi mai aplecat spre
abstrac iunile tiin ei, pe când cel lalt va fi mai atras spre sensualitatea artelor.
Cercet rile cele mai înalte de filosofie abstract sunt fapta na ional a spiritului
german i englez, precum reprezentarea cea mai perfect a frumosului în pictur
este fapta na ionalit ii italiene i spaniole, i niciodat la italieni nu se va putea
naturaliza filosofia lui Hegel, precum niciodat germanii nu vor produce coloratura
vie a picturii italiene, aceste osebiri fiind efectul unei predispozi ii fizice
înn scute”.67 Orice produs filosofic, artistic sau de alt natur este, prin urmare,
relativ la configura ia psihic a poporului care l-a emis. Mai mult, adev rul i
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frumosul înse i sunt, spune Maiorescu, valori relative etnic. „Pân acum – îi scrie
lui Th. Rosetti în 13/25 martie 1865 – dup câte tiu, nimeni nu a încercat s arate
relativitatea din punct de vedere etnic a oric rui adev r ( i chiar a oric rei
frumuse i)”.68 Într-adev r, romantismul german fusese, în întregime, o demonstra ie
de virtuozitate a particularismului cultural, dar problema relativismului cultural înc
nu se pusese în mod explicit, de i decurge din tezele romantice asupra culturii,
organizate în jurul ideii de Volksgeist. „Cotitura relativist ” va intra îns în scen
abia câteva decenii mai târziu, prin antropologul german Franz Boas, emigrat în
America, i discipolii s i. Din momentul în care cultura a început s fie gândit la
plural, odat cu preromantismul i romantismul german, iar popoarele au început s
fie v zute ca individualit i ireductibile, a ap rut i ideea intraductibilit ii
elementelor apar inând unui popor în idiomurile culturale i sociale ale altui popor.
Constitu ia francez , de pild , este – dup Maiorescu – un bun al poporului francez,
este produsul individualit ii sale specifice. Pachetul de legi care regleaz
func ionarea statului francez reflect aceast individualitate specific , este un
produs istoric care d seam de un nivel de organizare politic apar inând exclusiv
statului francez. Importat pentru a satisface trebuin ele unui alt stat, ea devine o
form goal , o „stafie f
trup”, nelucrativ , chiar primejdioas i anarhic în
condi iile în care se afl în conflict cu fondul autohton. i nu poate fi altfel decât în
conflict, de vreme ce nu este o prelungire „natural ” a acestuia.
În culisele discursului maiorescian se insinueaz o a doua presupozi ie, care
este o consecin a celei dintâi. Tradus în plan istoric, analogia dintre popor i
individ transfer asupra celui dintâi legile evolutive ale celui de-al doilea. Dac
individul este un organism viu, iar poporul este asemenea individului, rezult c
poporul este el însu i un organism, iar legile sale de dezvoltare istoric sunt
analoge celor care administreaz evolu ia organismelor vii. Prin urmare, cea de-a
doua presupozi ie a lui Maiorescu se refer la faptul c fiecare popor este un
organism care evolueaz potrivit legilor sale interne. Analogia despre care vorbim
intra în structura unui model explicativ dominant la sfâr itul secolului al XIX-lea.
Dac filosofia german punea cultura în centrul discursului ei organicist, filosofia
englez aduce acum în discu ie societatea. Modelul r mâne îns acela i. „O societate
este un organism”69, scrie Spencer. La Buckle70, studiul naturii este comparat cu
studiul omului, prin urmare societ ile sunt guvernate de legi inflexibile,
asem toare celor naturale. Cre terea i dezvoltarea „agregatelor sociale” „se afl
în analogie cu cre terea i dezvoltarea agregatelor individuale”71. Ideea nu este
nou . Comte, de pild , sus inea c societ ile i animalele au în comun acelea i
principii de organizare i c fiecare stadiu al progresului social este un produs al
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stadiilor sale anterioare. Dar numai în peisajul intelectual al secolului al XIX-lea,
mai exact c tre finalul acestuia, metafora organicist se vrea ie it din speculativ i
aplicat la problemele reale ale societ ii. Cel pu in dou consecin e deriv din
aceast în elegere: (1) configura ia intern a societ ii/culturii, precum i func iile
acesteia sunt guvernate de legi analoge celor care determin structural i func ional
organismele vii i (2) evolu ia societ ii/culturii se produce în mod necesar dup
legi similare celor care guverneaz evolu ia organismelor vii. Pe temeiul faptului c
„la animale, ca i la societ i, organele sunt dispuse intern dup acelea i
principii”72, societatea, v zut ca o structur , iar nu ca o sum de elemente
eterogene, este constituit din p i dependente reciproc; între societate i
elementele ei se postuleaz , din nou, o interdependen sau „influen a întregului
asupra p ilor i cea a p ilor asupra întregului”73, dup cum formuleaz Spencer.
Societatea este un întreg unitar i integrat: nu putem t ia un animal în dou f s -i
pricinuim o moarte instantanee, spune acela i Spencer 74.
Proiectat pe acest fond doctrinar, problema constitu iei franceze, de
exemplu, nu se poate pune decât în termenii în care a prezentat-o Maiorescu însu i.
Constitu ia francez este o parte de neînstr inat a „organismului” francez.
Transplantul ei într-un alt organism, cum ar fi cel românesc, este contralucrativ i
devastator, este un „corp str in” care nu serve te „organismul” în cadrul c ruia a
fost implementat. Un element importat dintr-o cultur str in nu este un simplu
„împrumut” cultural care, mai devreme sau mai târziu, dac va trece cu bine de
etapa accept rii sociale, î i va g si propriul s u loc în peisajul autohton. Un
element de import este o agresiune. Este o minciun , iar o cultura autentic nu se
poate cl di pe un neadev r. Maiorescu nu respinge îns formele de împrumut doar
pentru c sunt str ine. Considera iile lui au la baz altceva decât xenofobia.
Constitu ia francez , de exemplu, este bun pentru poporul francez. Pentru nivelul
de organizare politic a poporului român, ea r mâne intraductibil .
amintim c – în secolul al XIX-lea – termenii „progres” i „evolu ie” erau
inter anjabili75, iar o evolu ie „în salturi” este de neconceput pentru un organicist.
Critica pe care i-o aduce Eugen Lovinescu76 în Istoria civiliza iei române moderne se
str duie te s demonteze organicism-evolu ionismul maiorescian ( i al junimi tilor,
în genere) de pe pozi iile adverse, ale „progresului revolu ionar”. Aceast disput
asupra progresului se reduce, în ultim instan , la controversa dintre solu ia
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organicist , care argumenteaz evolu ia gradual , i solu ia radical , care propune
evolu ia în salturi. Doctrina evolu ionist-organicist este cu totul opus doctrinei
revolu ionare, iar Maiorescu, „netolerând existen a maimu ei înaintea pe tilor”77, a
continuat s fie inta atacurilor acesteia din urm . O int cu atât mai u oar cu cât
mercenarii partidului unic de dup 1947 nu mai considerau necesar s argumenteze
(sau, cel pu in, s -l citeasc pe Maiorescu!) înainte s -l desfiin eze, în calitate de
„reac ionar”. Astfel se face c din critic al formelor f fond, al formelor de import,
Maiorescu ajunge în textele acestora cel care „a ridicat în slav ” „arta g unoas , artanarcotic a formei f
con inut”, care „a afirmat c «noi trebuie s imit m»”, care
„voia s m rgineasc rolul culturii noastre la acela de a reproduce idei i teme luate
din filosofia i arta burghez apusean decadent ”, „unul din teoreticienii imita iei i
plagiatului, extaziat în fa a celor mai plate produc ii str ine”78. Împotriva acestui tip
de considera ii va obiecta Liviu Rusu în 196379, cronica acestuia din „Via a
româneasc ” stârnind o nou disput ; important este îns c , din acel moment,
Maiorescu, în calitate de critic i teoretician al culturii, va fi reevaluat80, chiar dac
mijloacele i scopurile nu sunt întotdeauna congruente.
Traseul pe care îl parcurge gândirea maiorescian se desf oar , prin urmare, de la
rela ia pur , o rela ie între concepte, la rela ia cultural-organicist sau rela ia dintre
„fond” i „form ” – a a cum le în elege el. Prima este de natur s fundamenteze îns i
filosofia, la nivelul ei cel mai abstract cu putin – care este logica, în vreme ce a doua
este prezentat în chip de temelie a oric rei societ i autentice. „Rela ia” (pe care –
reamintim – Maiorescu o identifica cu îns i filosofia) este f cut s coboare din zonele
categoriilor celor mai abstracte pentru a prescrie re ete cu privire la modul în care
trebuie conceput o societate. Coborârea nu este numai de la logic la social, ci i de la
abstract la concret. Întors în ar dup îndelungatul itinerariu educa ional prin colile
prestigioase ale Europei (timp în care contactul s u cu cultura român se reducea la
raporturile de familie), tân rul Maiorescu este decis s raporteze solu iile strict teoretice
achizi ionate în Occident la problemele reale ale culturii române. Între ideile expuse în
teza de la Giessen i în Considera i filosofice…, pe de o parte, i teoria formelor f
fond, pe de alt parte, se strecoar o continuitate la nivelul presupozi iilor, dat de
în elegerea maiorescian a ideilor de „rela ie”, „legitate”, „necesitate” i „evolu ie”.
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