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O.promisiuneimprudentă,Iac\ltă.de dragul unei iIliţi;:j.t,ive
ce nu măplItca
lăsa indifeeIlt, mă.pune în &itu3,ţiade.a..revenţ..acum aşupra,.uni tme despre
care am mai scris, pentru a defini sugestiile etnppşihologiei în evpluţia
discursului istoric 1. Dacă .orau
aici, pe sClIrt,eştc pentru .a prppuIlc o
deschidere mai largă, spre literatură şi spre cuituă în ansamblu, Experienţa
Junimii, mai ales în faza ieşeană, poate prilejui lIn bun-sondaj s.ub.unghiul
amintit, Căci deşi se.situa critic, uneori şi hipercritic,faţă de înaintaşi, JlInimea
continuaîn fond p.tradiţieşi era atentă, ca orice ţenolŢlyndecultură;;\utentic,la
noile achiziţiiprivind ştiinţel despreom.
J
Romaatismul făcuse deja •..
incursiuni în .,?one1ea})isale,punînd la .lucru
psihologia şi accentuînd dimensiunea spirituală a istoriei ca
Geisteswissenschaft2, A doua jumătate a secolului XIX a impusiÎnsă·. O
preocuparemai sistematică,îndeosebi după ce H. Steinthal şi-M. ·Lazatus au
făcut să apară, la Berlin, Zeitschrift fUr Yolkerpsyohalogie tind
Sprachwissensehafi,(1859). O asemenea direcţie, etnopsihologia-waldrifica
noţiunea hegeliană de' Volksgeistşi psihologia lui J. F. Herbart, definiadu-se
iniţial ca un amestecde etnologiedescriptivă,sociopsihelogieşi logică socială;
Abia W. Wundt, în generaţia următoare, avea să-i asigure însă
(ViJlkerpsychologie,
1900etc.) mai multă autonomiefaţă de disciplineleconexe.
Interesul se deplasa de la individ spre creaţia colectivă; plasată în/istorie,
cultură, artă.
IAl. Zob,Junimea.Implicaţii
istoriografice,
laşi;1916,p.262-269;
Dela istoriacritică
la criticism,
Bucureşti,1985;
p. 223-233.
. 2 AbeLMiroglio,lA
.psychologie
despeuples,Paris,1965;:A. Dupront;Problemd'et
methodes
d'unehistoriede la psychologie
collective,
inAnnales
ESC;16,1961,p.3··11:J Le
Goff,La.llouvellehistorie,Paris,
1978,p. 59--60.
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Preocupaţisă se autodefineascămai riguros,româniis-au arătat sensibili la
ofertele etnopsihologiei.pregătite de altfel şi prin lecturi din Herder, Fichte,
Humboldt, Savigny, Ranke, pentru a nu cita decît nume ilustre ale gîndirii
gennane 3. Dacă abordămiarăşi implicaţiileacesteigîndiri în contextulJunimii,
focalizîndinteresul spre mesajul etnopsihologieide sursă germană, este pentru
că întîlnirea unor spirite eminente precum Maiorescu, Eminescu, Xenopol,
Slavici, cu acea etnopsihologiea avut consecinţeimportanteîn cultura română.
Se înţelege,nu putem dezvoltaaici o asemeneatemă. Ea merită însă a fi reluată
cu toate precauţiile de context istorice-cultural şi în perspectiva impusă de
filosofiaculturiiîn ultimulsecol.
Să notăm deocamdatăcă ceeace Guizot numise "la partie philosophique
de I'historie" era nu mai puţin, ba poate chiar mai ales, o preocuparegermană,
asupra căreia T. Maiorescu ne-a şi prevenit în Einiges Philosophische in
gemeinfasslicherFonn (1860). Istoria politicăîncepea să piardă din hegemonia
ei ahsolutăîn favoarea istoriei civilizaţiei, formulă:dezvoltată de un H. T.
Buckle, a cărui Historyof Civilizationin England a cunoscut ornare vogă în
cercul Junimii, în Franţa de F. Guizot, A. Comte,'Ed.Quinet; ş.a., iar în
America de W.E. H. Lecky şi J. W. Draper;pentru a nu aminti decît nume la
care s-a referit, critic, mai ales A. D. Xenopol", O asemeneaîndrumare venea
îndeosebi de la T. Maiorescu, a cărui ucenicie germană îi asigurase un vast
cadrureferenţial,indiferentde sursă.Năzuinţadea se afirmaca entitatedistirictă
în coneertal Iumii favorizainteresulpentru ceea ce antropologul'AdolfBastian
numise ,jdeea etnică" (VOlkergedanke);câdimensiunespecifică, ireductibilă
(Etementargedanke).S•...
K. Hillebrandtîncăpoatc fia.mirititînâcestsens,· alături
de iniţiativeleetnopsihologicealeIui M.·Lazarus,H. 'Steinthal,Chr. A.Lobeck
şi alţi slujitori ai domeniului6.
Junimea punea astfel în valoare; prin mentorul ei.iprin Xenopol, prin
Eminescu, după cum vom arăta, sugestiiluate mai ales din studiile germanede
psihologiapopoarelor.Se pot cita însă şi preocupărianterioare,la Kogălniceanu
şi Russo de exemplu, cei pe care Ibrăileanu îi definea ca prejunimişti, iar
exegeza mai nouă i-a pus în relaţie directă CUsurselegermane7. S-a identificat
chiar un •.modelgerman" în alcătuireaJunimii (AndreiCorbea)8, urmărindu-se
3Al.Zub,Dela istoriacritică..., p. 223-224.
4 Cf idem,Junimea
..., p.254-262.
5A.Bastian,
DerYălkergedanke
tmAufbau
einerWissenschaft
vonMenschen,
1881.
6Enciclopedia
italiană,XXVIII,
Roma,1935,p.462--464.
7şt. Zeletia,Romantismul
germanşi culturacriticiiromânii.
în,;Mincrva",
II, 1929,3,
p. 63-83;PaulCornea,Diedeutsche
Kulturunddieachtundvierrieger
Bewegung.in
Rumdnien,
in Rumănisch-deutsohe
Interferenzen,
hrg.v,KlausHeitmann,
'Heidelberg,
1986,p.7390.
8AndreiCorbea,ZurProblematik
eines"deutschen
Models"derJunimea--,-Geselischaft,
in Cu/tureandSociety,
ed.byAI.Zub,Iaşi,1985,p.101-11LVersiune
română( Cuprivirela
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apoi diverse conexiuni şi ..interferenţeale acelei societăţi cu lumea germană9.
Totuşi dimensiuneaetnopsihologicăe încă destul de vag conturată, chiar şi.în
lucrarea mai amplă asupra etnoistoriei,ca domeniu interdisciplinar,a lui Paul
Simionescu10,
Dacă generaţia paşoptistă, preocupată a-şi întemeia .programul de
resurecţiepe valorilepopulare,făcuseapel indeosebila Herder şi Fraţii Grimm,
dacă istoricii se apropiaserăcu predilecţie de Ranke (notoriu fiind cazul lui
Kogălniceanu),însă şi de folclor ca autentică ,,arhivă a popoarelor"Il, noua
generaţiestrînsă în jurul lui T. Maiorescumanifestă un interes aparte, specific
cultural, pentru civilizaţie,psihologiecolectivă.Exemplulcel mai notoriu eA.
D. Xenopol,care şi-a trecutdoctoratulîn filosofie,la Universitateadin Giessen,
cu o teză despre Istoriile civilizaţiunii12,în care influenţadoctrineilui Steinthal
si
e mai mult decit evidentă,chiar
, Lazarusdin Zeitschriftfur Yolkerpsychologie
dacă studiosul şi-a exersat spiritul' critic mai ales pe lucrări franceze eşi
anglo-saxone. Conştiinţa colectivă era un concept stimulant în mai toate
istoriografiile13,Ceea ce Hegel numai sugeraseprin Yolksgeistdevenea, acum,
o disciplinăpreocupatăde elementeleşi legile dimensiuniisufleteştişi spirituale
a vieţii popoarelor14. Interesul pentru procesele psihice ivite în geneza şi
dezvoltareaunei comunităţietnice, pentru fenomenelede creaţie colectivă prin
limbă, artă, mituri, religie, obiceiuri, drept, cultură etc,. defineşte această
direcţie. În cazul lui Xenopol, îndrumarea venea de la Maiorescu şi de la
maeştrii germani frecventaţiîn anii 1867-1871. "Baza istoriei este psihologia
popoarelor", conchideaXenopol, invocîndconsensual şi autoritatea lui Eugen
Duhring, ale cărui obiecţii la adresa sistemuluibuckleanîi confirmau rropriile
rezerve15, Pe etnopsihologie înţelegea să-şi sprijinp în viitor efortul de
sistematizare epistemică a istoriei, Avea la îndemînă textele debază din
Zeitschrift fur VOlkerpsychologie
şi ar fi voit să le . publice .alături de o
psihologiescrisă de Maiorescuîn spirit herbartian.O idee.rămasă în suspensie.
Opera lui Maiorescuare îns destule elementeafine cu Volkerpsychologie,
de la
primele studii pînă la Istoriacontemporanăa României.
tn. ce-I.PUveştC)
pe Xenopol, opţiuneaIui era categorică şi spera ca prin
etnopsihologie.săimprime "o direcţiul) bună cercetărilorşi studiilor istorice".
critica"modelului
german"al Junimiîş,
în Culturăşi societate,
ed.ALZub,Bucureşti,
1991,P:
242-257.
9 AlexandruPiru, Die "Junimea"- Bewegungund die deutscheKultur, in
Rumanisch-âeutsche
lnterferenzen,
p.91-102.
10PaulSimionescu,Etnoistoria
- convergenţă
interdisciplinară,
Bucuresti,
1983.
11A.Russo,Scrierialese,Bucureşti,
1970,p. 260.
'
12Secunoaste
doarversiunea
românească
din"Convorbiri
literare".
13Al.Zub,Dela istoriacritică..., p. 226.
14Cf E.Rothacker,
Probleme
derKulturanthropologie,
1965.
151.E.Torouţiu,
Studiişi documente
literare,II,Bucureşti,
1932,p.62.
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încape îndoială că l-a interesat relaţia dintre psihologie,antropologieşi istorie,
ca disciplineapte să contribuiela definireaspiritului naţional, sintagmădin care
ultimul nostru mare romantica făcut o temă de continuă meditaţie,asociindu-i
în sprijin şi etnologia,dreptul, lingvistica,filosofia,ca domenii complementare
şi convergente.W. v. Humboldt,Karl Ritter,F. Herbartîi alimentau, între alţi
gînditori germani, viziunea organicistă, Alte nume ar putea fi încă amintite
(Berghaus, Frankeiheim, Riehl, Galz, Eckstein etc.) pentru a sugera numai
amplitudineaacelorpreocupări,din care s-a nutrit şi concepţiafilosoficăa lui A.
D. Xenopolj'', Etnopsihologiaconstituia, la amîndoi, "o călăuză în labirintul
istoriei", după expresia lui Eminescu21. Să adăugăm numaidecît că această
călăuză înlesnea eforturile Junimii de a scoate problema specificului de sub
zodia estimăriloremotiveşi prin aceasta de a imprima astfel politicii culturale
direcţiicît mai realiste.
GESCHICm'E,
ETNOPSYCHOLOGIE
UNDKULTUR
ZURZEITDER"JUNIMEA"
GESELLSCHAFT.
DASDElITSCHE
MODELL
ZUSAMMENFASSUNG
Es wirdgezeigt,wie fuhrendeGeisterder "Junimea"
- Gesellschaft,
- Maiorescu,
Eminescu,
Xenopol
undSlavici-, diein derdeutschen
Etnopsychologie
enthaltene
Botschaft
rezipierthaben.AusdenAusfuhrungcn
erhelltu.a.:ilieAufmerksamkeit,
ilieMaiorescu,
dem
vonAdolfBostiangepragten
Begriff"V01kergedanke"
gesehenkt
hatte;dieEinfhisse
deutscher
Etnopsychologie
in Xenopols
wissenschaftlichem
Werk;die"obsessive"
geistigeAnteilnahme,
dieEminescu
diesem
Fachbereich
entgegengebracht
hatte.

20Al.Zub,Dela istoriacritică..., p. 230.
21Eminescu
despreculturăşi artă,ed,D.Irimia,Iaşi,1970,p. 26.

