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Doctorat la Emile Durkheim (1904 – Sorbonne)
• Psihologia poporului român (1907) = se dorea o monografie în 3 volume – după
atacurile și denigrările care au însoțit apariția primului volum – a renunțat.

• Nu a existat o ediție critică/reeditare – următoarea reeditare – după aproape un
secol (1996).

• Datul socio-istoric obiectiv + hartă spirituală a românilor = profil de psihologie
etnică

• TRĂSĂTURA DEFINITORIE = PĂRELNICIA
(”Totul nu este să fie ceva, ci să pară că este”, p. 374).

Trăsături dominante ale ”românilor”
• Tendința de instabilitate / nedesăvîrșire (31% bordeie – 1907 – p. 376).
• Lipsa de ordine / metodă = abilitățile fanariote = ”alterarea sufletului românesc”
• ANXIETATEA ISTORICĂ = conduita de evitare / psihologia românului = psihologia

dedublatului
• NON-COOPERAREA CU ISTORIA – v. filosofia culturii a lui L. Blaga
• Boicot al istoriei (”între Galați și București, vreme de șapte-opt 8 ceasuri, n-am văzut decît cinci sate și
trei arbori”, p. 371)

• Retractilitate
• Retragere în sine
• Împrumuturi lingvistice ”defensive” (v. absența verbelor din împrumuturile turcești)

Trăsături dominante ale ”românilor”
• ABULIA CIVICĂ (p. 349) – turcii – înrîurire masivă – ”alterarea caracterului

românilor” + Influența nefastă a Orientului.
• FATALISMUL – resemnarea pasivă (p. 365).
• Pasivitatea (”Meșterul Manole” / ”Miorița” = paradigmatice) = ”capul plecat sabia nu-l taie”
(p. 365)

• Religia și cultura – dominanța formei/ritualului // în dauna credinței autentice.
• 1860 – Le Cler – ”un domnitor fără palat, un cler fără morală, o academie fără membri, străzi imense

fără case, locuințe splendide lîngă maghernițe infecte, bulevarde superbe și cloacuri infame, pretutindeni apă
și nici o fîntînă..., o municipalitate fără șef, o poliție fără agenți, tribunale fără justiție, intrigi lipsite de
iubire, divorțuri fără frîu, bărbați fără neveste, neveste fără bărbați...” (p. 340)

”Filosofia românilor”
• ”totul nu este să fie ceva, ci să pară că este!” (p. 374)
• ”lasa-mă să te las” (p. 349)
• autismul comunitar - contrastul extrem: ”colibele cele mai sărace, alături de palatele în
stilul cel mai modern” (p. 382)

