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A. PROBLEME PRELIMINARE 

1. Punct de plecare 

Dacă urmărim vreunul din principalele curente ale vieţii spirituale ale prezentului, înapoi, până la izvoarele
lui, dăm mereu, fără îndoială, de unul dintre spiritele epocii noastre c1asice. Goethe sau Schiller, Herder sau
Lessing au dat  câte un impuls; şi  de aici a pornit  o mişcare spirituală sau alta,  care continuă să existe.
Întreaga noastră cultură germană se sprijină atât de mult pe clasicii noştri, încât destui dintre aceia care se
cred absolut originali nu fac altceva decât să dea glas unor lucruri la care Goethe sau Schiller au făcut de
mult aluzie. Ne-am transpus atât de mult cu viaţa noastră în lumea creată de ei, încât abia dacă poate spera la
înţelegerea noastră cineva care ar vrea să se mişte în afara făgaşului prefigurat de ei. Modul nostru de a privi
lumea şi viaţa este atât de mult determinat de ei, încât nimeni nu poate câştiga interesul nostru, dacă nu caută
puncte de contact cu această lume. 

Numai despre o ramură a culturii noastre spirituale trebuie să mărturisim că n-a găsit un asemenea punct de
contact. Este acea ramură care merge dincolo de simpla acumulare de observaţii, de luarea la cunoştinţă a
unor experienţe izolate, spre a furniza o concepţie satisfăcătoare despre lume şi viaţă. Este ceea ce numim de
obicei  filosofie.  Pentru  ea,  întreaga  noastră  perioadă  clasică  pare  de-a  dreptul  inexistentă.  Ea  îşi  caută
salvarea într-o închidere artificială şi o preţioasă izolare de tot restul vieţii spirituale. Această frază nu e
infirmată de faptul că un număr considerabil  de filosofi şi  savanţi mai  vechi şi  mai  noi:  s-au ocupat de
Goethe  şi  Schiller.  Fiindcă  ei  nu  şi-au  dobândit,  punctul  de  vedere  ştiinţific  dezvoltând  germenii  din
realizările ştiinţifice ale acelor eroi ai spiritului. Ei şi-au dobândit punctul de vedere ştiinţific în afara acelei
concepţii despre lume) pe care au reprezentat-o Schiller şi Goethe, şi l-au comparat ulterior cu acesta. Şi n-
au făcut-o nici cu intenţia de  a câştiga  pentru direcţia lor ceva din concepţiile ştiinţifice ale clasicilor, ci
pentru a le examina pe acestea şi a vedea dacă ele rezistă, criteriilor propriei direcţii de cercetare. Vom reveni
mai înde-aproape asupra acestui lucru. Mai întâi am dori să atragem atenţia asupra consecinţelor care rezultă
din această atitudine faţă de suprema treaptă de dezvoltare a culturii epocii moderne, pentru domeniul ştiinţei
de care ne ocupăm. 

O mare parte a publicului cititor cult va îndepărta imediat de la sine, necitită, o lucrare literar-ştiinţifică, dacă
aceasta apare cu pretenţia de a fi una filosofică. Aproape în nicio epocă filosofia nu a fost aşa de puţin iubită
ca în prezent. Dacă facem abstracţie de scrierile lui Schopenhauer şi Eduard von Hartmann, care tratează
probleme ale vieţii şi lumii de interesul cel mai general, şi care tocmai din această cauză au găsit o largă
răspândire, nu vom merge prea departe dacă spunem: Lucrările de filosofie sunt citite azi numai de filosofii
de specialitate. Nimeni în afară de aceştia nu se sinchiseşte de ele. Omul cult care nu este specialist are un
sentiment nedesluşit:  „Această literatură nu conţine nimic care să corespundă vreuneia din nevoile mele
spirituale; lucrurile tratate acolo nu mă privesc; ele nu au niciun fel legătură cu ceea ce îmi este necesar
pentru satisfacerea spiritului meu”. Vina acestei lipse de interes pentru filosofie nu o poate purta decât faptul
indicat  de  noi,  fiindcă acestei  lipse  de interes  i  se  opune o nevoie  în  permanentă  creştere  de a  avea o
concepţie satisfăcătoare despre lume şi viaţă. Dogmele religioase, care pentru un timp îndelungat au fost un
înlocuitor deplin, îşi pierd tot mai mult forţa de convingere. Creşte mereu imboldul năvalnic de a cuceri, prin
munca  gândirii,  acel  ceva  care înainte se datora  credinţei  în revelaţie:  satisfacerea spiritului.  De aceea,
participarea spiritelor cultivate nu ar lipsi, dacă domeniul în discuţie al ştiinţei ar merge cu adevărat mână în
mână  cu întreaga  evoluţie  a  culturii,  dacă  reprezentanţii  ei  ar  lua  atitudine  faţă  de  marile  probleme ce
frământă omenirea. 

Trebuie să păstrăm mereu în  faţa ochilor faptul că nu poate fi vorba vreodată să produci mai întâi în mod
artificial o nevoie spirituală, ci doar de a o căuta pe cea existentă şi a-i da satisfacţie. Nu să pună întrebări
este misiunea ştiinţei, ci să observe cu grijă când acestea sunt puse de natura umană şi de treapta de cultură
respectivă şi să le dea răspuns. Filosofii noştri moderni îşi propun sarcini care nu izvorăsc nicidecum în mod
firesc din treapta de cultură pe care ne aflăm şi de a căror rezolvare nu întreabă, de aceea, nimeni. Ştiinţa
trece însă pe lângă acele probleme pe care cultura noastră, în virtutea acelui loc unde au înălţat-o clasicii
noştri, trebuie să le pună. Avem astfel o ştiinţă pe care nimeni nu o caută şi o nevoie ştiinţifică pe care nu o
satisface nimeni. 

Ştiinţa noastră centrală, acea ştiinţă menită să dezlege enigmele propriu-zise ale lumii, nu are voie să facă
vreo excepţie faţă de toate celelalte ramuri ale vieţii spirituale. Ea trebuie să îşi caute izvoarele acolo unde le-
au găsit  acestea din urmă. Ea trebuie nu numai să se confrunte cu clasicii  noştri;  trebuie să caute la ei
germenii evoluţiei proprii; pe ea trebuie s-o străbată acelaşi curent ca şi pe restul culturii noastre. Aceasta
este necesitate care se află în natura lucrurilor. Ei trebuie să îi atribuim faptul că au avut loc confruntările,



amintite mai sus” treacăt, ale unor cercetători moderni cu clasicii. Ele nu arată î altceva decât că există un
sentiment obscur al faptului că est” inadmisibil să ignori pur şi simplu convingerile acelor spirite. Eli mai
arată însă şi faptul că nu s-au ales cu nimic în ceea ce priveşti dezvoltarea reală a propriilor lor concepţii; în
favoarea acestei  afirmaţii  pledează felul  cum au fost  abordaţi  Lessing,  Herder,  Goethe,  Schiller.  Cu tot
caracterul deosebit al multor scrieri din acest domeniu, trebuie să spunem totuşi despre aproape tot ceea ce s-
a scris în legătură cu lucrările de ştiinţă ale lui Goethe şi Schiller că ele nu s-au dezvoltat în mod organic din
concepţiile acestora, ci s-au raportat ulterior la acestea. Niciun fapt nu poate) confirma mai bine cele spuse
decât acela că direcţiile ştiinţifice; cele mai opuse au văzut în Goethe spiritul care le-a „presimţit” opiniile.
Concepţii  despre lume care nu au nimic comun una cu alta se reclamă cu aparent  egală îndreptăţire ca
provenind de lai Goethe, când simt nevoia să-şi vadă recunoscut pe culmile. omenescului punctul lor de
vedere.  Nu putem concepe un contrast  mai  puternic decât  acela dintre învăţătura  lui  Hegel  şi  cea a  lui
Schopenhauer. Acesta îl numeşte pe Hegel „şarlatan”, iar filosofia sa adunătură de vorbe goale, seci, curată
absurditate, combinaţie barbară de cuvinte. Cei doi bărbaţi nu au de fapt absolut nimic comun în afara unei
neţărmurite veneraţii faţă de Goethe şi a credinţei că acesta ar fi împărtăşit concepţia lor despre lume. 

Nici cu direcţiile ştiinţifice mai noi lucrurile nu stau altfel. Haeckel, care a dezvoltat cu o consecvenţă de fier
şi în mod genial darvinismul, şi pe care trebuie să-I considerăm de departe drept cel mai important adept al
savantului englez, vede prefigurată concepţia sa în aceea a lui Goethe. Un alt naturalist al epocii prezente,
C.F.W. Jensen scrie despre teoria lui Darwin: „Vâlva pe care a provocat-o această teorie, care a mai fost de
multe ori adusă în discuţie şi de tot atâtea ori infirmată de o cercetare temeinică, susţinută acum cu multe
temeiuri iluzorii de unii dintre cercetătorii specialişti şi de mulţi nespecialişti, arată cât de puţin înţeleg încă
şi acum, din păcate, popoarele rezultatele cercetării naturii”. Acelaşi cercetător spune despre Goethe că „s-a
avântat în cercetări vaste în natura neînsufleţită ca şi în cea vie”, găsind, „printr-o observare străbătută de
gândire,  adânc  pătrunzătoare,  legea  fundamentală  generală  a  formării  plantelor”.  Fiecare  dintre  savanţii
amintiţi  ştie să aducă,  într-un număr de-a dreptul zdrobitor,  dovezi  pentru a arăta acordul orientării  sale
ştiinţifice cu „observaţiile bine gândite” ale lui Goethe. Dacă fiecare dintre aceste puncte de vedere s-ar putea
întemeia pe gândirea lui Goethe, atunci ar trebui ca acest fapt să arunce, desigur, o lumină dubioasă asupra
unităţii gândirii lui. Cauza acestui fenomen constă în faptul că niciuna dintre aceste concepţii nu s-a dezvoltat
cu adevărat din concepţia goetheană despre lume, ci fiecare îşi are rădăcinile în afara acesteia. Ea constă în
faptul că se caută coincidenţe ulterioare cu detalii  care, smulse din întregul gândirii  goetheene, îşi  pierd
sensul, iar acestui întreg nu se vrea să i se recunoască temeinicia lăuntrică pentru a pune bazele unei orientări
ştiinţifice. Consideraţiile lui Goethe n-au fost niciodată punct de plecare al unei cercetări ştiinţifice, ci mereu
doar obiect de comparaţie. Cei care l-au studiat au fost rareori discipoli, care să se dăruiască fără prejudecată
ideilor sale, ci de cele mai multe ori critici, care îl puneau pe banca acuzării. 

Se spune că Goethe ar fi avut prea puţin simţ ştiinţific; că pe atât era el de slab ca filosof, pe cât era de bun ca
poet. De aceea, ar fi imposibil să se sprijine pe el un punct de vedere ştiinţific. Aceasta este o cunoaştere
complet greşită a naturii lui 
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