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O. promisiune imprudentă, 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 

continua în fond p.tradiţieşi era atentă, ca orice ţenolŢlyndecultură ;;\utentic, la 

noile achiziţii privind ştiinţel despre om. J 
Romaatismul făcuse deja •.. incursiuni în .,?one1e a})isale,punînd la .lucru 

psihologia şi accentuînd dimensiunea spirituală a istoriei ca 
Geisteswissenschaft 2, A doua jumătate a secolului XIX a impusiÎnsă·. O 

preocupare mai 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' Volksgeist şi psihologia lui J. F. Herbart, definiadu-se 
iniţial ca un amestec de etnologie descriptivă, sociopsihelogie şi logică socială; 
Abia W. Wundt, în generaţia următoare, avea să-i asigure însă 

(ViJlkerpsychologie, 1900 etc.) mai multă autonomie faţă de disciplinele conexe. 

Interesul se deplasa de la individ spre creaţia colectivă; plasată în/istorie, 
cultură, artă. 

IAl. Zob, Junimea. Implicaţii istoriografice, laşi; 1916,p.262-269; De la istoria critică 
la criticism, Bucureşti,1985; p. 223-233. 

. 2 AbeLMiroglio,lA .psychologie des peuples, Paris, 1965;: A. Dupront; Problemd'et 
methodes d'une historie de la psychologie collective, in Annales ESC; 16, 1961, p.3··11: J Le 
Goff, La. llouvellehistorie,Paris, 1978, p. 59--60. 
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Preocupaţi să se autodefinească mai riguros, românii s-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 abordăm iarăşi implicaţiile acestei gîndiri în contextul Junimii, 
focalizînd interesul spre mesajul etnopsihologiei de sursă germană, este pentru 
că întîlnirea unor spirite eminente precum Maiorescu, Eminescu, Xenopol, 

Slavici, cu acea etnopsihologie a avut consecinţe importante în cultura română. 

Se înţelege, nu putem dezvolta aici o asemenea temă. Ea merită însă a fi reluată 
cu toate precauţiile de context istorice-cultural şi în perspectiva impusă de 
filosofia culturii în ultimul secol. 

Să notăm deocamdată că ceeace Guizot numise "la partie philosophique 

de I'historie" era nu mai puţin, ba poate chiar mai ales, o preocupare germană, 

asupra căreia T. Maiorescu ne-a şi prevenit în Einiges Philosophische in 
gemeinfasslicher Fonn (1860). Istoria politică începea să piardă din hegemonia 

ei ahsolutăîn favoarea istoriei civilizaţiei, formulă: dezvoltată de un H. T. 
Buckle, a cărui Historyof Civilization in 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 asemenea îndrumare venea 

îndeosebi de la T. Maiorescu, a cărui ucenicie germană îi asigurase un vast 

cadrureferenţial, indiferent de sursă. Năzuinţa dea se afirma ca entitate distirictă 

în coneertal Iumii favoriza interesul pentru ceea ce antropologul' AdolfBastian 
numise ,jdeea etnică" (VOlkergedanke);câdimensiune specifică, ireductibilă 

(Etementargedanke) . S •... K. Hillebrandt încăpoatc fia.miritit înâcestsens,· alături 

de iniţiativele etnopsihologice aleIui M.· Lazarus, H. 'Steinthal, Chr. A.Lobeck 

şi alţi slujitori ai domeniului 6. 
Junimea punea astfel în valoare; prin mentorul ei.iprin Xenopol, prin 

Eminescu, după cum vom arăta, sugestii luate mai ales din studiile germanede 

psihologia popoarelor. Se pot cita însă şi preocupări anterioare, la Kogălniceanu 
şi Russo de exemplu, cei pe care Ibrăileanu îi definea ca prejunimişti, iar 
exegeza mai nouă i-a pus în relaţie directă CU surselegermane 7. S-a identificat 
chiar un • .model german" în alcătuirea Junimii (AndreiCorbea) 8, urmărindu-se 

3 Al. Zub, De la istoria critică ... , p. 223-224. 
4 Cf idem, Junimea ... , p. 254-262. 

 5 A. Bastian, Der Yălkergedanke tm Aufbau einer Wissenschaft von Menschen, 1881. 
6 Enciclopedia italiană, XXVIII, Roma, 1935, p. 462--464. 
7şt. Zeletia, Romantismul german şi cultura criticii românii. în,;Mincrva", II, 1929, 3, 

p. 63-83; Paul Cornea, Die deutsche Kultur und die achtundvierrieger Bewegung.in Rumdnien, 
in Rumănisch-deutsohe Interferenzen, hrg. v, Klaus Heitmann, 'Heidelberg, 1986,p. 7390. 

8 Andrei Corbea, Zur Problematik eines "deutschen Models" derJunimea--,-Geselischaft, 
in Cu/ture and Society, ed. by AI. Zub, Iaşi, 1985,p. 101-11L Versiune română ( Cu privire la 
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apoi diverse conexiuni şi .. interferenţe ale acelei societăţi cu lumea germană 9. 
Totuşi dimensiunea etnopsihologică e încă destul de vag conturată, chiar şi. în 
lucrarea mai amplă asupra etnoistoriei, ca domeniu interdisciplinar, a lui Paul 
Simionescu 10, 

Dacă generaţia paşoptistă, preocupată a-şi întemeia . programul de 
resurecţie pe valorile populare, făcuse apel indeosebi la Herder şi Fraţii Grimm, 
dacă istoricii se apropiaseră cu predilecţie de Ranke (notoriu fiind cazul lui 
Kogălniceanu), însă şi de folclor ca autentică ,,arhivă a popoarelor" Il, noua 
generaţie strînsă în jurul lui T. Maiorescu manifestă un interes aparte, specific 
cultural, pentru civilizaţie, psihologie colectivă. Exemplul cel mai notoriu eA. 

D. Xenopol, care şi-a trecut doctoratul în filosofie, la Universitatea din Giessen, 
cu o teză despre Istoriile civilizaţiunii 12, în care influenţa doctrinei lui Steinthal 
si Lazarus din Zeitschrift fur Yolkerpsychologie e mai mult decit evidentă, chiar , 
dacă studiosul şi-a exersat spiritul' critic mai ales pe lucrări franceze eşi 
anglo-saxone. Conştiinţa colectivă era un concept stimulant în mai toate 
istoriografiile 13, Ceea ce Hegel numai sugerase prin Yolksgeist devenea, acum, 

o disciplină preocupată de elementele şi legile dimensiunii sufleteşti şi spirituale 
a vieţii popoarelor 14. Interesul pentru procesele psihice ivite în geneza şi 
dezvoltarea unei comunităţi etnice, pentru fenomenele de 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", conchidea Xenopol, invocînd consensual şi autoritatea lui Eugen 

Duhring, ale cărui obiecţii la adresa sistemului bucklean îi confirmau rropriile 

rezerve 15, Pe etnopsihologie înţelegea să-şi sprijinp în viitor efortul de 
sistematizare epistemică a istoriei, A vea la îndemînă textele debază din 
Zeitschrift fur VOlkerpsychologie şi ar fi voit să le . publice . alături de o 
psihologie scrisă de Maiorescu în spirit herbartian. O idee. rămasă în suspensie. 
Opera lui Maiorescu are îns destule elemente afine cu Volkerpsychologie, de la 

primele studii pînă la Istoriacontemporană a României. 
tn. ce-I.PUveştC) pe Xenopol, opţiuneaIui era categorică şi spera ca prin 

etnopsihologie.să imprime "o direcţiul) bună cercetărilor şi studiilor istorice". 

critica "modelului german" al Junimiîş, în Cultură şi societate, ed. ALZub, Bucureşti, 1991, P: 
242-257. 

9 Alexandru Piru, Die "Junimea" - Bewegung und die deutsche Kultur, in 
Rumanisch-âeutsche lnterferenzen, p. 91-102. 

10 Paul Simionescu,Etnoistoria - convergenţă interdisciplinară, Bucuresti, 1983. 
11 A. Russo, Scrieri alese, Bucureşti, 1970, p. 260. ' 
12 Se cunoaste doar versiunea românească din "Convorbiri literare". 
13 Al. Zub, De la istoria critică ... , p. 226. 
14 Cf E. Rothacker, Probleme der Kulturanthropologie, 1965. 
151. E. Torouţiu, Studii şi documente literare, II, Bucureşti, 1932, p. 62. 
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---------_-..:AlExA .. NDR:UZUB 
--------_._--------- Despre întemeitorii noii disci li .. '." •. 

.llCdrile acestor oameni pe.Jn'::' S"'alUiLC,Negtuzzi'da;iJS augsI1.86: 
m-au atras pentru că sînt con.' cu totuln.ourh_auatras cu putereneşpusa, 
întîiul articol despre CUltll gerne cu cele după care aspir eu,/Cînd am scris 

A • , • a natconal (] 'p .  ţi mchipUI ce bucUne am a""l ,,' . 868J, nu le cunoşteam, OţI sa- 1 
"1, in unu:l " li An 

cercetarea mea. atît de neco 1 .'" Cl1ldam. văzut că eu ap. c{tsem 1 
' . . li't'" mp CCta în  . . " "" A 'ind 

,,1stona ŞI po lea pe psiholo' .olld, aceleaşi pnncipn , mteme,.' 
lui. ,Mruores<u de Psihol9gie d;;;';:e '-inta ,uAetlui. poporului". Lecy,1e 

ta St<lOtba!  Lazan,s, hu""",, .' . d "Pensera pe l;lerbarf,)ar prin acesta'''ln, 
ţara sa, studiile iS10riCO-fi1 cafi1 elle astfel asimilate puteau nutri cu folos, în ' Adezi ,oso lce 1.6 p, . " 

susp,enle'fil .... fi u..nea sa la etnopsiholg' rOlectul lui Xenopol, a a.rtna.  r;9spua\le .. l oso rea rămîne 1',,, ," " le ca mijloc de a imprima 1S onei , ' '. · ..... 4Sa sel11nlfic ti   . . . , 
se. cuvine rnteresu] pentru l t' a IVa, In lumina ei îi putem aprecia cum 
(1868)' C·' SOrta tolerant· ,'. , . d H' ,; eu 
' ' ,pentru romca lJll§ 'L '. d ',elreltg toase la romani e asul;; 
examina.. din perspecti Va stUd;uolr.  elchisedec, lucrări pe caxe .. Xenopolle 

ă " . UI VIetII col ' "1 SI ll'" 
asupra stmnoaslre actUale (187' . eCt.ive, El însuşI a scns ace e ,U-l 
I11oravQ.riIor, a Il1eqtalitătilor s' .1), preocupat de istoria spiritului public, a 

'. "1 " "! . t ',1 recomand J • . .,' 1" 
pC:V1!"e A a "pnlPLe repreZentate d. . a UUllnij Un ciclu e ,re ecţmfil. cu 
rdem mtrc a1tu§t Maiorescu S]. ,t ,,9poare" (1873), princIPll la care s-au 

'1' , • aVICI F:' l' d 
model etnocultura fiind curentV A > " :llllUescu, ideea de ideal coechv,  
caracterologică întrerOtnâni si a 1n POca 17, 1. Slavici a întreprins o paxalela 

se g1dea chiar sub acest ungh!':7' apelînd la istorie, S!ali,tic!, etnogrfie li 
proiect 18, PSihOlogie universală, rămasă un Simplu 

Lăsîndu-i la o Parte 'pcJ'u '. . " 

toluşi interes de aS]>Cete ale n:nuŞhr!lla; strlin; de cultura germanică, da, 
menponăm efi de sumar 'POrtul :n:P"Ologiei (V. Conta, G. Roiu p')'. să 
spre a sgera cît de adînc a rod't .. EnlIescu în acest domeniu, Fie numaI Şl 
românesc. La Viena, la Berlin l' 1, . et.noPSlhologiagennană în spaţiul cultural d b ,e s-a tutere ' " . ._ 

ve ,ea un . un sUprt de autodefinirc si " Sat asIduu de acest dommu, In ae 
Caietele sale, mustmd de lectu' ,.' In conseCintă de pedagogIC colectIva, 

'. o SI note '. . ţ .b' v 
poate cea mal perslstentă, căci tine' d cOhce, indică o preocuparc o seslva, 

"" l' t a e Illare 1 ' "1 ul neVOll , .,neamu mIzeriei" ,n' . a Ul Suferinţă cu pnvlfe a ,,neam 
' " . D' . ,. camul săr , , , d 

compatnoţll saI, m toate, atra 4 1 . aCIel", CUm i-a nunul a esea pe 
Einleitende Gedanken iiber Vdlk ge, uarea-amintc un lung text programalIc, 
, erpjyehol· , , . . h 1 

SI Lazarus, text asupra c?<""l'a ev . °gle. transcris din r. evista lm Stcmt a ' ...... u .."egeza." , 
cnlInescologică s-a oprit adesea 19. Nu 16 p.5l52. 

17 CI'. C. Leonardescu, Idealul 

XIX, 185, p. 773··784. Vezi şi T. Vianooarelor În secolul nostm în Convorbiri literare", 
1 TOfOU!iu,op, cit., p. 223.· ,ŢJere, Il, BUcure t' ·'19'72' 15'5'. 19 r 1 . ŞI, . , p. 1 extu german Integral din 

!\d 1· p,," C· 1 M·· manuscrisUl . . 
. . ea "rJu, ma/ele e that ct.n·, enlltleS{.'jn "85 t lucere si transcnere de. 'S 28 V 11'<'0 1 "7 2 . mesru Bu n .. _ ... rac . , 
J<j.;, • ,'/0, p ... J - /9. '. CtlrcŞti, III, 1975, p. 168-195, IV,. 1977, p. 
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încape îndoială că l-a interesat relaţia dintre psihologie, antropologie şi istorie, 
ca discipline apte să contribuie la definirea spiritului naţional, sintagmă din care 
ultimul nostru mare romantic a 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. Herbart îi alimentau, între alţi 
gînditori germani, viziunea organicistă, Alte nume ar putea fi încă amintite 
(Berghaus, Frankeiheim, Riehl, Galz, Eckstein etc.) pentru a sugera numai 
amplitudinea acelor preocupări, din care s-a nutrit şi concepţia filosofică a lui A. 
D. Xenopol j'', Etnopsihologia constituia, la amîndoi, "o călăuză în labirintul 
istoriei", după expresia lui Eminescu 21. Să adăugăm numaidecît că această 
călăuză înlesnea eforturile Junimii de a scoate problema specificului de sub 

zodia estimărilor emotive şi prin aceasta de a imprima astfel politicii culturale 
direcţii cît mai realiste. 

GESCHICm'E, ETNOPSYCHOLOGIE UND KULTUR ZUR ZEIT DER "JUNIMEA" - 
GESELLSCHAFT. DAS DElITSCHE MODELL 

ZUSAMMENFASSUNG 

Es wird gezeigt, wie fuhrende Geister der "Junimea" - Gesellschaft, - Maiorescu, 
Eminescu, Xenopol und Slavici -, die in der deutschen Etnopsychologie enthaltene Botschaft 
rezipiert haben. Aus den Ausfuhrungcn erhellt u.a.: ilie Aufmerksamkeit, ilie Maiorescu, dem 
von Adolf Bostian gepragten Begriff "V01kergedanke" gesehenkt hatte; die Einfhisse deutscher 
Etnopsychologie in Xenopols wissenschaftlichem Werk; die "obsessive" geistige Anteilnahme, 
die Eminescu diesem Fachbereich entgegengebracht hatte. 

20 Al. Zub, De la istoria critică ... , p. 230. 
21 Eminescu despre cultură şi artă, ed, D. Irimia, Iaşi, 1970, p. 26. 


