Eseistul filozof

Dincolo de titlu

Fiind din start un cugetător asupra culturii, atunci când scrie despre cărţi sau autori, Blaga
nu scrie recenzii. Cartea sau autorul sunt doar pretexte pentru exprimarea unor idei proprii faţă
de o problemă de cultură ce vine în atingere cu concepţia sa de filozofie a culturii în formare. De
aceea, partea covârşitoare a publicisticii lui Blaga din perioada 1914 – 1924 e formată din
microeseuri şi nu din simple articole.
Ca de atâtea ori, Blaga preia idei, sugestii din varii arii geografice şi istorice pe care le
introduce în Athanorul gândirii sale filozofice, asimilându-le până la elaborarea propriilor sale
idei şi concepţii originale.
Cele două afirmaţii le susţinem prin textul Echivalenţa culturilor, publicat iniţial fără
semnătură în ”Patria” nr 111, 1923, iar apoi sub semnătura în ”Lamura”, nr 10–11, 1923. Textul
este republicat în Ceasornicul de nisip, volum de publicistică îngrijit, prefaţat şi cu o biografie
de către Mircea Popa în colecţia ”Restituiri” a Editurii Dacia din Cluj Napoca, 1973.
Blaga îşi începe articolul cu o frază sintetică care surprinde reacţia antieuropeană antiapuseană a slavofililor faţă de deschiderea spre occident înfăptuită de Petru cel Mare.
Filozoful român punctează exact conflictul dintre civilizaţia apusului şi cultura slavului: ”La un
veac după ce Petru cel Mare, anticristul iubitor de maşini şi de jocuri de artificii, snobul cu
înfăţişare de urs, deschisese o fereastră spre Europa, a izbucnit în chip acut conflictul dintre
civilizaţia apusului şi sufletul de stepă fără margini a slavului”. Blaga schiţează în trepte un
profil al slavului. După ce arată că la început de drum slvofilii ”se aflau sub influenţa
romanticilor europeni” (presupunem că Blaga are în vedere pe romanticii germani) care se
revoltau şi ei, dar şovăielnic, parţial şi sentimental mai mult împotriva unor aspecte culturale şi
sociale, neajungând la o negare totală, filozoful român ţine să remarce: ”Slavofilii răsăriţi din
tradiţia stepei, cu sinceritatea neîndurătoare ce caracterizează pe barbar, au operat cei dintâi o
discriminare culturală adâncă şi fără rezerve. Pentru ei existau culturi, două spirite între care era
cu neputinţă o înţelegere cu iertări reciproce: apusul si Rusia”. Spre deosebire de occidentali,
slavofilii văd cultura ca un ”tot organic, global”, nu pe ”felii”. Mândria că sunt moştenitorii şi
continuatorii antichităţii clasice le-a indus apusenilor un puternic sentiment (orgoliu) al
superiorităţii. ”Slavofilii nu se voiau moştenitori ai apusului, ei se voiau ei înşişi un început de
drum nou, cu rădăcini în sufletul colectiv peste care puneau o aureolă mesianică”.
Blaga are o tehnică a sa proprie de a trasa perimetrul unei probleme, pentru ca apoi să-şi
exprime ideea sa personală, punându-şi amprenta originalităţii. Aşa se întâmplă şi în acest
microeseu. După ce stabileşte spaţiul acţiunii de critică a slavofililor, Blaga face legătura între
teoria culturii a lui Spengler şi critica slavofililor: ”Că sunt cu putinţă mai multe culturi
independente una de cealaltă, fiecare cu sufletul ei propriu şi cu vegetaţie unică în istorie – l-au
învăţat slavofilii”. După acest scurt excurs istoric, Blaga formulează o primă concluzie: ”Ceea ce
rezultă neîndoielnic din critica acestor gânditori e că nu există un primat cultural”. Concluzia se
continuă cu ideea care relevă contribuţia personală a lui Blaga în chestiune: ”Primatul unei
culturi care ne-ar obliga să judecăm prin valorile ei toate celelalte culturi e o iluzie”. Aceasta este
fraza cheie a articolului pe care îl discutăm. Continuăm citatul de unde l-am întrerupt, deoarece
din ansablul textului putem decela în embrion concepţia filozofică a lui Blaga despre stil: ”Ca să
surprinzi ritmul lăuntric, ce determină structura şi funcţiile unei culturi, trebuie să te apropii de
ea cu oarecare feciorie sufletească, lepădându-te cu îndrăzneală de tot ce ai învăţat”. Textul
Echivalenţa culturilor aparţine perioadei când filozoful român şi-a elaborat marile eseuri ce vor
-1-

Eseistul filozof
forma materia volumului Probleme estetice (1921), urmat la scurt timp de Feţele unui veac
(1926). După ce menţionează numele cugetătorului rus Trubestkai care formulează principiul
echivalenţei culturilor, Blaga, în cunoştinţă de cauză, notează: ”Pentru cel ce urmăreşte cu
sârguinţă (adică el, Blaga) curentele de artă şi de gândire contemporană – principiul echivalenţa
culturilor n-are nimic surprinzator. Principiul pluteşte în aer”.
Lucian Blaga admite fără discuţii principiul echivalenţa culturilor: ”admiterea
principiului echivalenţei culturilor reprezintă o premiză axiologică solidă pe care se pot
fundamenta contactele culturale”, ce ”exclude categoric segregaţia” (Elena Gheorghe,
Contribuţia lui Lucian Blaga la problema raporturilor dintre culturi, în ”Revista de filozofie”,
nr 5–6, 1995).
Din textul lui Blaga rezultă clar că elanul critic al slavofililor era fără limite şi el pune în
cauză însăşi existenţa întregii culturi occidentale. Un astfel de avânt critic e primejdios deoarece
poate duce la extremism şi rasism când ajunge în slujba ideologiei politice. Secolul XX ne-a
oferit câteva exemple tragice. A intuit Blaga pericolul unor astfel de transbordări? Probabil că
intuiţia lui la data respectivă nu a ajuns la aceste limite, dar ca european el repinge în mod
categoric segregarea dintre culturi; respinge ierarhiile valorice între culturi. Filozoful nostru
afirmă cu fermă convingere că fiecare cultură îşi are personalitatea sa care trebuie respectată.
Adevărul pe care îl afirmă Blaga rămâne şi adevăr dincolo de faptul că, dacă nu l-ar fi acceptat,
i-ar fi contrazis una din ideile fundamentale ale metafizicii sale: menirea fiecărui om (a fiecărui
popor) este plăsmuirea de cultură întru relevarea misterului. Existenţa la individualitate şi
originalitate este un drept natural al fiecărei culturi, mai exact spus, e un dat ontic. Or,
plăsmuirea de cultură nu se poate înfăptui cerându-i (obligându-l) celuilalt să fie şi să
plăsmuiască ca tine. Să mai cităm o frază din textul lui Blaga: ”Ca să surprinzi ritmul lăuntric, ce
determină structura şi formaţiunile unei culturi, trebuie să te apropii de ea cu o oarecare feciorie
sufletească, lepădându-te cu îndrăzneală de tot ce ai învăţat”. În fraza respectivă identificăm
două idei esenţiale: ”ritmul lăuntric ce determină” este stilul cultural pe care îl teoretizează în
Probleme estetice, Feţele unui veac, devenit ulterior în Trilogia culturii ”matricea stilistică”.
Sintagmele metaforice ”feciorie sufletească” şi ”lepădarea cu îndrăzneală” au iz polemic la
adresa europacentrismului, la adresa orgoliului de superioritate de care nu de puţine ori
europeanul a dat dovadă în relaţiile sale cu alte culturi extraeuropene.
Filozoful român acceptă şi preia principiul echivalenţei culturilor din cel puţin două
motive majore: în primul rând din perspectiva spiritului umanist şi universalist care îi este
intrisec personalităţii sale; şi în al doilea rând ca principiu metodologic. Din aceste perspective,
principiul echivalenţei culturilor e capabil să deschidă perspective şi să dezmărginească spiritul.
Dovada profunzimii cu care Blaga abordează problema este rolul acordat şcolii în
educarea şi instuirea tinerilor generaţii în spiritul umanist şi universalist pe care îl presupune
principiul echivalenţei culturilor. După expunerea crezului său educaţional, Blaga notează
expresiv: ”şcoala […] va trebui să-şi tatueze pe frunte cele două cuvinte: echivalenţa culturilor”.
Conştient de importanţa metodologică a acestui principiu şi de adevărul pe care îl
conţine, de la înălţimea prestanţei sale intelectuale şi morale, Blaga îşi permite să strecoare
printre rânduri câteva sfaturi confraţilor săi spirituali: necesitatea recunoaşterii unicităţii
irepetabile a culturilor; recunoaşterea identităţii şi a independenţei fiecărei culturi; renunaţarea la
orgoliul superiorităţii, la prejudecăţi, tabuuri, dogme, clişee atunci când intri în contact cu o altă
cultură decât a ta; acceptarea alternităţii culturale.
Am văzut că Blaga a pus în relaţie critica cu caracter apocaliptic ce o face Spengler
culturii apusului (morfologia culturii elaborată de filozoful german) şi critica slavofililor. Numai
că Spengler învaţă de la aceştia doar că există culturi individuale şi independente. De asemenea,
am văzut ce înţeles şi rost dă Blaga principiului echivalenţei culturilor. Prin urmare, este logic ca
filozoful român să critice morfologia culturii a filozofului german conform căreia cultura e un
organism, o fiinţă care se naşte, copilăreşte, se maturizează şi apoi moare. Pe baza acestui
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criteriu biologist-istoric se ajunge la discriminarea culturilor în ”majore” şi ”minore”. În lumina
acestor consideraţii, amintim că în Trilogia culturii şi în Fiinţa istorică, atunci când, referinduse la cultura românească, vorbeşte de ”cultură minoră” şi ”cultură majoră”, Blaga insistă prin
accente şi nuanţări pe sensul metaforico - simbolic cu care foloseşte respectivele sintagme.
”Minor” şi ”major” însemnă pentru Blaga ”vârstele adoptive” ale creatorului. ”Cultura minoră”
şi ”cultura majoră” pot exista simultan, dar numai în sânul aceleaşi culturi. Conceptele respective
sunt ”nontransbordabile” între diferite culturi în scopul unei comparaţii valorice. În Trilogia
culturii, printre altele, filozoful român afirmă: ”Problema valorilor tipurilor de cultură comportă
însă o mulţime de puncte de vedere. Fiecare tip de cultură îşi are calităţile şi deficienţele,
avantajele şi dezavantajele …”.
Inserţiile metaforice în textul filozofic al lui Blaga au rostul de a nuanţa, de a accentua şi
de a relaţiona ideile şi de a da un anumit relief expresiv logicii argumentaţiei şi demonstraţiei
filozofice - metafizice.
Micul eseu Echivalenţa culturilor este încă o dovadă a umanismului şi a spiritului
universalist care caracterizează pe autorul lui. Nu e vorba doar de un simplu umanism în tradiţie
renascentistă, ci de un adevărat democratism; acel democratism spre care tinde astăzi societatea
umană. Spunem democratism deoarece textul lui Blaga mai spune că ”echivalenţa culturilor”
înseamnă şi egalitate, şi înţelegere şi toleranţă reciprocă, înseamnă schimb de valori, dialog între
entităţi culturale – fiecare cu ”matricea ei stilistică”.
În final, în spirit nietzschenian, Blaga se întreabă nu numai retoric: ”Iubind măsura, visul
frumos, rotunjimea plastică, ideea clară, n-am putea să iubim în acelaşi timp şi extazul, beţia
infinitului şi iraţionalul de esenţă muzicală?”.
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