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Vasile Pârvan şi metoda educativ-critică a lecţiilor inaugurale 
Inclusă în categoria „formală” a lecţiilor inaugurale (reprezentând cursuri 

de Istorie Antică, Istorie a Artelor, Istorie a Religiilor şi de Origine a Dramei 
Antice, primul prezentat la Universitatea din Cluj, următoarele, la Universitatea 
din Bucureşti) problematica fundamentală a istoriosofiei create de Vasile Pârvan 
(ancorate idealismului obiectiv, via Platon şi Hegel, dar şi morfologiei culturii 
spengleriene1), Idei și forme istorice fixează „opera filosofului” în tiparul „lecţiilor 
profesorului”. Fără a fi preocupat de a „expune doctrina în forma în care s-a 
dezvoltat aceasta în mintea cercetătorului”2, considerată „dificilă”, „greu de 
urmărit”, de „mare dificultate”3, Vasile Pârvan precizează propria filosofie care nu 
constă în natura contradicţiei, ci în „nevoia de echilibru, în fuga de soluţii extreme, 
în aspiraţia către integralism”4. În ipostaza de filosof, Vasile Pârvan „pune problema 
principală şi permanentă a firii omeneşti, a sensului vieţii şi al devenirii”5.  

Lecturate în momente (Datoria vieţii noastre, 3 noiembrie 1919; Despre valorile 
istorice, 11 februarie 1920;  Despre ritmul istoriei, 4 februarie 1920; Anaxandros, 11 
noiembrie 1920) şi în contexte inaugurale diferite, lecţiile lui Pârvan conţin substanţa 
definitoare a două atitudini de sorginte istorică şi filosofică, prima „sintetizator-
evolutivă a gândului”, a doua „valorificator cosmică a lumii şi a vieţii” 6. Specificul 
acestora consistă în „forme concrete îmbrăcate de idei” (ambele alcătuind o lume 
aparte7), ilustrând confluenţa culturii istorice cu filosofia, sincronizarea cu ritmul 
vieţii creatoare („cercetând faptele găseşti ritmul”8) şi incursiunea în „lumea şi 
gândul elinesc”, expunere oferită ca model. Virgil Catargiu consideră că, „indiferent 
despre ce sau cine ar vorbi sau scrie [Vasile Pârvan s.n.], acesta vorbeşte [în fapt 
s.n.] despre sine”9.

Deopotrivă, sceptică şi severă, metoda autobiografică (Al. Zub insistă asupra 
dispoziţiei testamentare a istoricului-filosof ca „toate actele, hârtiile, manuscrisele, 
fişele, notele, scrisorile particulare” să fie arse postum  „cu cea mai mare grijă”10) 
a lui Vasile Pârvan îmbină „idealul uman şi valorile vieţii” oferind tehnica de 
completare şi de complinire a ideii fundamentale care îi va străbate irigant opera. 

1 Virgil Catargiu, „Problematica filosofiei istoriei la Vasile Pârvan şi principiile abordării ei”, în 
Carpica, XI, 17, 1979, p. 257
2 T. Vianu, „Vasile Pârvan şi concepţia tragică a existenţei”, în Scriitori români, vol. III, Editura 
Minerva, Bucureşti, 1971, p. 102.
3 N. Bagdasar, „Vasile Pârvan”, în Istoria filosofiei românești, Societatea Română de Filosofie, 
Bucureşti, 1940, pp. 368-369.
4 V. Catargiu, „Problematica filosofiei istoriei la Vasile Pârvan şi principiile abordării ei”, art. cit., 
p. 261.
5 C. C. Giurescu,  Amintiri, vol. 1,  Sport-Turism, Bucureşti, 1976, pp. 133-134.
6 Vasile Pârvan, Idei și forme istorice. Patru lecţii inaugurale, Bucureşti, Editura „Cartea 
Românească” S.A.,  MCMXX, p. 40.
7 Ibidem, pp. 27-29.
8 Ibidem, p. 133.
9 V. Catargiu, „Problematica filosofiei istoriei la Vasile Pârvan şi principiile abordării ei”, art. cit., 
p. 259.
10 Al. Zub, „Vasile Pârvan şi istoria biografică”, în Carpica, 26, 1, 1997, p. 258.
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În punctul limită de intersectare a „rigorii demonstraţiei logice” cu „imaginea 
creatoare”11, coordonatele vieţii plutarchiene, preluate de Vasile Pârvan, vor fi 
anticipate de consideraţiile datorate obţinerii „premiului cel mare”, în cadrul 
concursului de istorie al societăţii cultural-literare Tinerimea Română. Aprecierea 
elogioasă făcea referire la „calitatea literară”, la „desfăşurarea compoziţională a 
analizei” şi la „finețea stilistică a redactării”12. 

Fiu al învăţătorului Andrei Pârvan (purtând prenumele unchiului său, 
filosoful Vasile Conta), Vasile Pârvan va absolvi (în anul 1900) secţia clasică a 
liceului „Gheorghe Roşca-Codreanu” din Bârlad, şi va deveni, succesiv, student şi 
bursier al Universităţii din Bucureşti, Facultatea de Litere şi Filosofie (1905-1908), 
al Universităţilor din Jena (bursier „Hillel”, în perioada 1904-1905), din Berlin 
(1905-1908) şi din Breslau. Afirmându-se ca medievist şi modernist în anii studiilor 
bucureştene (cu specialitatea istorie şi filologie clasică), ulterior dedicat („cu 
trudă”) cercetării istoriei antice, istoricul-filosof îşi defineşte statutul de „studiosus 
conştient de gravitatea noii misiuni şi atent la tot ce îi putea înlesni împlinirea”13. 
Der kleine Mommsen14 îşi susţine, la Breslau, teza de doctorat („magna cum 
laude”) cu tema „Die Nationalität der Kaufleute im Römischen Kaiserreiche”, sub 
coordonarea  profesorului Conrad Cichorius (29 decembrie 1908/9 ianuarie 1909).

Sistemul ideatic al lui Vasile Pârvan este prezentat de Radu Vulpe15 care insistă 
asupra unei disocieri între „opera ştiinţifică impregnată de un novator spirit de 
creaţie ştiinţifică” şi „opera cu preocupări filosofice şi sociologice”, ambele direcţii 
dând măsura „limpezimii stilului lui Pârvan”16.

Rezervat faţă de tentaţiile şi ofertele politice (refuzând titulatura de lider 
politic sau de patriarh), Vasile Pârvan a fost militant al cauzei naţionale17, spirit 
enciclopedic18, gânditor stoic până la capăt (cu excepţia episodului mistic declanşat 
de intrarea României în Primul Război Mondial, de statutul de refugiat în Rusia şi de 
drama personală pe care o trăieşte în acest context oprimant) şi filosof-istoric care 
a rezonat la frământările timpului său19. A desfăşurat o activitate ştiinţifică intensă, 
11 Vasile Vetişanu, Vasile Pârvan, idealul uman și valorile vieţii, Editura Albatros, Bucureşti, 1983.
12 Liviu Franga, Scriitorul Pârvan. Sinestezii (I), http://www.viataromaneasca.eu/arhiva/93_via-a-
romaneasca-9-10-2014/23_note-clasice/1948_scriitorul-parvan-sinestezii-ii.html.
13 Al. Zub,, „Vasile Pârvan şi istoria biografică”, art.cit., pp. 257-264.
14 A se vedea în acest sens, Al. Zub,  „Der kleine Mommsen”, în Vasile Lica, Decebal Nedu, Philia. 
Festschrift für Gerhard Wirth zum 80. Geburtstag, Editura Academica, Galaţi, 2006, pp. 231-235; 
Ioan Mitrea, „Vasile Pârvan – 130 de ani de la Naştere. Perenitatea modelului pârvanian”, în  
Noema, Vol. XII, 2013, p. 355.
15 Radu Vulpe, în Vasile Pârvan, Începuturile vieţii Romane la gurile Dunării, Editura Ştiinţifică,  
Bucureşti, 1974.
16 Radu Florescu, „Postfaţă”, în Vasile Pârvan, Getica. O protoistorie a Daciei, Editura Meridiane, 
Bucureşti, 1982, pp. 587-604.
17 Ioan Mitrea, „V. Pârvan - un militant al cauzei naţionale înplinite la 1918”, în Carpica, XXXII, 
2003, p. 177.
18 Ştefan Ştefănescu (coord.),  Enciclopedia istoriografiei românești, Editura Ştiinţifică şi 
Enciclopedică, Bucureşti, 1978.
19 Al. Zub, Vasile Pârvan. Dilemele unui istoric, Editura Institutul European, Iaşi, 2002.
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purtând pecetea personalităţii sale: autoritate, competenţă, pricepere, tenacitate  
şi pasiune20, confirmându-şi tripla titulatură de filosof al istoriei21, gânditor  
autentic22 şi savant de renume23.

George Călinescu24 îi plasează pe Nicolae Iorga şi Vasile Pârvan, în categoria 
filosofilor-mituri, ultimului recunoscându-i-se talentul de „geniu muzical şi 
solemn”, dotat cu o abordare filosofică la limita kierkegaardiană (cu referire la 
conceptul de nelinişte/Angst) sau influenţat ideatic de Nietzsche şi Carly (în 
ipostaza istoricului-filosof, „cultivator al eroilor”). Receptiv la „sugestiile de 
lectură germane” şi „împins să gândească”, Vasile Pârvan nu se recomandă prin  
„erudiţia filosofică”, cea care condiţionează, din perspectiva lui Călinescu,  
„o mai sinceră fierbere problematică”, regăsită în opera sa. Deşi amendată de 
criticii literari pentru „divagaţiile imposibile” şi pentru „solemnitatea găunoasă 
şi gongorică” (Călinescu consideră aceste etichetări „simple exagerări”), lucrarea  
Idei și forme istorice este apreciată ca o veritabilă „operă de gândire”.

Nervurile ideatice ale lecţiilor inaugurale 
Lecţia Datoria vieţii noastre reprezintă o meditaţie axată pe reafirmarea 

contextualizată a marilor întrebări („cum să se facă cercetarea realului; cum să se 
îndrume căutarea adevărului; cum să se înţeleagă frumosul; cum să se ia poziţie faţă 
de lume şi viaţă; cum să se facă selecţionarea naturală a talentelor şi a geniilor; cum 
să se înnobileze scopurile vieţii sociale, politice, naţionale; cum să se dea lupta cu 
infinita bestialitate omenească”25) fundamente care necesită un răspuns din partea 
„întemeietorilor unui nou aşezământ oficial de cultură socială şi de cultură creatoare”.

Denunţând sistemul de „industrializare şi de multiplicare mecanică a ideilor” 
şi „de dresaj filosofic”26, Vasile Pârvan pledează în favoarea neconfiscării „puterii 
creatorilor de gânduri noi” de către oligarhii sau autocraţii, penalizând democraţia 
contemporană (deopotrivă, de sorginte burgheză sau socialistă) pentru obiectivul 
prioritar al „răspândirii culturii în masele largi ale muncitorimii” şi pentru „rostul 
mecanic, militarist şi trivial al uniformizării gândului”. Intelectualului, în general, 
şi profesorului, în mod particular, i se cere delimitarea de statutul de „infailibil 
profet de sentinţe revelate”, pentru a deveni „prospector” diogenic. Prospectiva 
pârvaniană enunţă, drept condiţii imperativ-necesare pentru cerinţele noului, 
valorizarea libertăţii prin amplasarea sa în „aerul larg al spiritului”, prin renunţarea 
la „turmă” şi prin „dezrobirea de trup”27. 

20 Emil Condurachi, „Vasile Pârvan (1882 - 1927)”, în Dacia, I , 1957, pp. 9-40.
21 Virgil Catargiu, Vasile Pârvan, filosof al istoriei, Editura Junimea, Iaşi, 1982.
22 Al. Busuioceanu, Pârvan gânditorul, ediţia a II-a, Tip. Ramuri, Craiova, 1934.
23 Omagiu savantului Vasile Pârvan: studii prezentate la sesiunea știinţifică organizată de Muzeul 
de Istorie „Iulian Antonescu”, Bacău, 26-27 oct. 1992, Editura Fundaţiei „Chemarea”, Iaşi, 1992.
24 George Călinescu, Istoria literaturii române de la origini până în prezent,  Editura  Minerva, 
Bucureşti, 1985.
25 Vasile Pârvan, Idei și forme istorice. Patru lecţii inaugurale, Bucureşti, Editura  
„Cartea Românească” S.A.,  MCMXX, p. 16.
26  Ibidem, p. 12.
27 Ibidem, pp. 13-14.



24 Cultura fondatoare

Notele de întemeiere ale unei noi confraternităţi spirituale punctează 
renunţarea la „suma manifestărilor pragmatice ale unei societăţi dezagregate şi 
haotice, alcătuite din indivizi primitivi ori decăzuţi” şi insistă asupra reafirmării 
„potenţelor spirituale, latente în sufletul naţional şi general uman, al masselor şi 
indivizilor”28. Noua confraternitate spirituală nu îi însumează pe jucătorii la bursă 
(„nu lucrăm cu realitatea unor contingenţe de douăzeci şi patru de ceasuri”) pe 
simplii diagnosticieni, pe constatatorii şi pe vindecătorii superficiali, ci, din 
contră, îi uneşte şi îi grupează pe luptătorii dedicaţi „spiritualizării vieţii marelui 
organism social-politic şi cultural creator, care e naţiunea”, pe utilizatorii de resurse 
„izvorâte din idealismului naţional” care valorifică metode adecvate de  „cultivare  
şi selecţiune a sufletelor superioare, prin punerea la probă a fiecărui individ”, toate 
acestea fiind criterii fundamentale de accedere la confraternitatea Universităţii 
naţionale29. 

Refuzând a se menţine în schema generalizărilor, Vasile Pârvan pledează pentru 
necesitatea afirmării unei abordări şi a unei acţiuni proprii fiecărei naţiuni, atât în 
„desanimalizarea mulţimilor”, cât şi în ceea ce priveşte criteriile de selecţionare  
care trebuie corelate, cu „realitatea etnopsihologică a sufletului naţional”, şi cu 
„ramificarea după scopurile specifice ale evoluţiei actuale”30. 

Perspectiva lui Vasile Pârvan asupra naţionalului constă în susţinerea 
interferenţei biologicului cu politicul, acceptând conceptul (naţional) drept 
„conştiinţă de sine, solidară, a unui organism independent, în lupta de existenţă cu 
alte organisme analoage şi întrebuinţând pentru apărare chiar forma animalică a 
luptei, care e războiul”. Naţionalul nu constituie „tinţa supremă a spiritualizării”, ci 
resursa brută (cu manifestări inconştient-fatale) care se impune „a fi înnobilată”31. 
Unica modalitate de accentuare a diferenţei consistă în actul de intensificare a 
genericului, consideră istoricul-filosof angajat în a corecta confuzia de suprapunere 
a „două stări de suflet total disparate”: „nu forma creează ideea, ci ideea îşi 
caută forma”32. Dacă „forma este ceva neasimilabil”33 şi dacă starea spirituală 
românească trebuie să depăşească staza confuz-retrogradă de „prelungire directă 
a etnograficului în cultural, a popularului în artisticul-filosofic”34, soluţiile propuse 
de Vasile Pârvan au în vedere apelul la o „spiritualitate entuziastă”, la punerea în 
practică a activităţilor misionare socio-culturale, valorificând spontaneitatea, 
originalitatea şi însufleţirea35. 

Lecţia Despre valorile istorice demarează de la afirmaţia că „istoria nu se poate 
explica decât prin sine însăşi”, fiind o atitudine specific-particulară, imposibil 
de redus şi de conceput prin „artă, ştiinţă, şi cu atât mai puţin prin filosofie”36.  

28 Ibidem, p. 14.
29 Ibidem, pp. 20-21.
30 Ibidem, p. 26.
31 Ibidem, p. 27.
32 Ibidem, p. 29.
33 Ibidem, p. 31.
34 Ibidem, p. 30.
35 Ibidem, pp. 34-35.
36 Ibidem, p. 47.
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Există o „istorie pasivă”, o alta de sorginte populară („etnografic-ornamentală, sau 
social-politic utilitară”), una finalistă (învestită cu „scopuri extraistorice”, preponderent 
politice – „autocrate, feudale, oligarhice sau theocratice”) şi „istoria pentru istorie”37. 

Vasile Pârvan defineşte două caracteristici esenţiale care diferenţiază 
atitudinea istorică în sistemul general al tuturor celorlalte componente: pe de o 
parte, valorizarea „devenirii organice” şi a  ritmului etern, iar pe de altă parte, 
cercetarea în ansamblu a vieţii. Prin acumularea de elemente artistice, filosofice şi 
ştiinţifice, „istoria nu numai că a decăzut, dar s-a falsificat şi, logic, a murit”38, susţine 
Vasile Pârvan anticipând profetic, în ton nietzschean, verdicte cu lungă carieră.  
Istoria se individualizează tocmai prin „izvorul de inspiraţie şi materialul de 
prelucrare” pe care îl utilizează: „pentru istorie cultura e singurul obiect posibil. 
Căci numai unde începe cultura, adică manifestarea reformatoare umană în 
mediul natural cosmic, acolo începe istoria”39. „Crearea istorică” implică, astfel, 
actul cunoaşterii şi presupune trasarea „liniei devenirii”, „fixarea intensităţii 
spiritual-creatoare”, interesul acordat la paritate totalităţii, dar şi manifestărilor sau 
determinărilor specifice şi predominante, stabilind că „nimic nu poate rămâne în 
afara preocupării istoricului”40.

Acceptând naţiunea ca „abstracţie filosofică” şi echivalând-o (istoric) statului, 
dreptului şi societăţii, Vasile Pârvan imprimă, cu valoare egală, ideea naţională şi 
„starea de conştiinţă despre o necesitate absolută, transcendentă, a vieţii colective, 
necesitate imutabilă prin simpla voinţă a individului, ori colectivităţii”41. 

Se insistă asupra diferenţei istorie empirică – atitudine istorică creatoare, prin 
răspunsul pârvanian dat chestionărilor fundamentale cu privire la „sensul istoric 
subiectiv şi obiectiv”, la „forma şi la conţinutul istoric”, la „apercepţia istorică”, 
la raportul „real-aparent”, „temporal-spaţial”, „material-spiritual”, „massă-
personalitate”, „vibraţie-ritm”, „faptă-factor” istoric42. Dacă „fenomenul politic 
devine parte integrantă, ideală şi formală” a evoluţiei istorice, forma istorică 
corespunde „notei evolutiv-caracteristice, prin care fenomenul se plasează în 
linia devenirii”43, factorii istorici „agenţiilor producători ai diferenţei de presiuni”  
(cu o varietate infinită – cosmici, particular-geografici, materiali-antropogenetici, 
spirituali, sau strict umani – politici şi sociali), iar faptele istorice sunt  
acceptate în ipostaza de „fenomene de viaţă cu caracter organic de devenire în timp 
şi spaţiu”44. 

Constatarea, potrivit căreia puterea şi forţa reprezintă fundamentul socio-
politic al naţiunilor şi al statelor, are în vedere faptul că  „proiectul politic” (referitor 
atât la „vechiul stat-societate”, cât şi la „viitoarea societate-stat”) consistă într-o 
identică „formă a raţionalismului absolut anti-individual”45.
37 Ibidem.
38 Ibidem, p. 52.
39 Ibidem, p. 53.
40 Ibidem, pp. 54-55.
41 Ibidem, pp. 59-60.
42 Ibidem, pp. 68-69.
43 Ibidem, p. 70.
44 Ibidem, pp. 77-78.
45 Ibidem, p. 111.
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A doua lecţie pârvaniană include şi comentează notele de explicare ale  
opţiunii pentru titlul dat întregului volum: „între idei şi forme nu este opoziţie. 
Ideile sunt forme conştiente, întocmai precum formele sunt idei neconştiente. 
Mai mult chiar, formele sunt idei cosmice, în vreme ce ideile sunt forme umane: 
cristalele materiei minerale şi catedralele spiritului religios şi artistic omenesc sunt 
una şi aceeaşi energie cosmică - concretizată ritmic”46.

Despre ritmul istoric denumeşte „aspectul antropomorf ”, „forma raţional-
simplificată, sensorial-armonizată, logic-sistematizată a Mişcării”47, dinamică, 
marcată de triada voinţă ritmică - ritm personal şi cosmic. Cu toate acestea, „ritmul 
istoric nu există ca atare” observă Vasile Pârvan, doar dacă se acceptă forma de 
„creaţie a raţiunei ordonatoare”48. Lecţia persistă asupra tipologiilor specifice – 
materie ritmizată, forţă propulsivă a ritmului (spiritul), ritm activ sau pasiv – cu 
scopul clarificării dualităţii: „materie inertă, ritmizată prin spirit” – „idei abstracte, 
forţe propulsive ale ritmului activ, ori pasiv”49.

Nuanţele ritmului (sentimentale, voluntare, raţionale) sunt interrelaţionate 
cu problema capitală a vieţii – creșterea şi, pe filieră schopenhaueriană, cu voinţa, 
prin definirea sinritmiei ca viaţă a umanităţii50. Considerând intensitatea ritmului  
istoric o problemă decisivă („viaţa e creştere, iar creşterea e ritm”51), Vasile Pârvan 
susţine că acesta poate fi regăsit doar prin/în deplina libertate faţă de orice 
interdependenţă biologică, socială, religioasă, politică, economică sau militară. 

Dacă fondul (sufletul) ritmului este reprezentat de idei, evoluţia acestuia este 
asigurată de interferenţa universalului cu umanul şi de armonizarea tradiţiei cu 
inovaţia. Forma şi fondul sunt corelate cu stilul şi spiritul, în ipostaza de „forţe 
spiritual-complementare”, ca soluţie de reunire a voinţei-creștere şi a raţiunii-ordine 
cu  fericirea, nemurirea şi dumnezeirea52.

Dialogul platonic – Anaxandros – închide lecţiile şi lecturile pârvaniene, prin 
poziţionarea pe un alt plan a ideilor şi prin livrarea unei formule novatoare de 
identificare şi plasare în categoria istoricului a „învietorului lumii şi a gândului 
elenic”53. Mai mult decât un act mimetic54, un exerciţiu lirico-tragic, sau o „creaţie 
de teren”, produsă de reluarea cercetărilor de la Histria (protagoniştii-cetăţeni ai 
Istros-ului – Anaxandros, Theoxenes, Callicrates – împrumută numele descoperite 
pe stelele funerare ale şantierului arheologic), dialogul afirmă unitatea de sens 
şi conţinut, caracterizând esenţa lecţiilor inaugurale pârvaniene, şi, mai mult  
decât atât, lansează şi reiterează preocuparea pentru fondul ideilor şi pentru forma 
istorică.  

 
46 Ibidem, p. 117.
47 Ibidem, p. 131.
48 Ibidem, p. 136.
49 Ibidem, p. 143.
50 Ibidem, p. 148.
51 Ibidem, p. 152.
52 Ibidem, pp. 172-175.
53 Em. Bucuţa, „Vasile Pârvan al amintirii”, în Gîndirea, VII, 1927, p. 209.
54 Zoe Petre, „Anaxandros”, în Materiale şi cercetări arheologice, serie nouă, X, 2014, p. 51.
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Vocaţia filosofului: Anaxandros – Pârvan însuşi 
În „Gânduri despre lume şi viaţa la greco-romanii din pontul stâng” (1923), 

Vasile Pârvan contextualizează prezenţa lui Anaxandros din Apollonia (la începutul 
secolului al V-lea, „pe vremea luptei dela Maraton şi a tragediilor eschileene, pe 
vremea templelor dorice celor mai aspre şi pure”), ca mărturie şi atestare a realităţii 
spirituale („unitatea sufletească perfectă a Sudului sobru prin eroism şi a Nordului 
simplu în seninătate modestă şi săracă”55). Inscripţia de pe stela lui Anaxandros, 
devine un pretext pentru Vasile Pârvan de a întrevedea prin profilul eroului (mai 
mult decât un simplu contur fizionomic) însăşi ideea „armoniei dintre lupta şi 
scopul vieţii consacrate toată Statului”, punctată de ritmul şi principiile directoare 
ale excelării în meserie şi vocaţie şi în acceptarea morţii fără revoltă şi fără „nicio 
autoimputare”56.

Anaxandros – Pârvan însuși – declamă liric  („cu ochii înapoi, la poveştile 
epice”57) tragedia „poporului obosit, trist şi fără speranţă”, parte a unei ritmicităţi 
istorice „de răspântie” (la întretăierea dintre oameni şi gânduri, dintre viaţă şi 
moarte, dintre bucurie şi întristare, dintre speranţă şi credinţă), având ca primat 
înţelepciunea şi maturitatea. Angajat în căutarea fie a înţelepciunii, fie a fericirii, 
beneficiind deopotrivă de univers cât şi de suflet, eroul optează pentru înţelepciune, 
căci nu „omul, ci totul, care e Cosmosul, ori Divinitatea imanentă lui, hotărăşte”58. 
„Suferitorul tragic” (om, nu zeu) răspunde datoriei vieţii („sufletul vostru e tot aşa 
de setos ca al meu de a gândi asupra vieţii”59) şi promovează valorile istoriei (pathos 
suportat cu ethos), tocmai pentru a regăsi înlăuntrul cetăţii lui Apollo, pacea, 
seninătatea şi armonia.

Lecţia inaugural-clasică nu infirmă „cutezanţele modernismului” pârvanian, 
ci confirmă vocaţia (şi nu profesia) de filosof a acestuia, bazată pe imperativul 
superior de „răscolire a problemelor mari care pe atâţia din noi ne încremenesc 
în atitudinea unei reverenţe tăcute”60. Concepţia lui Vasile Pârvan survine pe  
fondul în schimbare al notelor de reîntemeiere ale filosofiei şi istoriei (în filosofie, 
primatul specializării şi apariţia de noi discipline; în istorie, adâncirea crizelor  
sociale de după Primul Război Mondial), context particular care face ca 
„problematica gândirii sale să nu se circumscrie riguros domeniului filosofiei 
istoriei”61.

Irigată de fluxul ideatic durkheimian şi de atitudinea admirativă pentru  
Ranke şi Mommsen, istoriosofia pârvaniană conţine influenţe bergsoniene 
recognoscibile în recunoaşterea opoziţiei materie-spirit şi în explicarea rolului 

55 Vasile Pârvan, Memoriale, Cultura Naţională, Bucureşti, 1923, p. 13.
56 Ibidem.
57 Vasile Pârvan, Idei și forme istorice. Patru lecţii inaugurale, op. cit., p. 191.
58 Ibidem, pp. 193-194.
59 Ibidem, p. 198.
60 N. Iorga, „Vasile Pârvan”, în Revista Istorică, 4-6 aprilie-iunie, 1927, p. 192. 
61 Virgil Catargiu, „Problematica filosofiei istoriei la Vasile Pârvan şi principiile abordării ei”,  
art. cit., p. 253.



28 Cultura fondatoare

şi a locului intuiţiei în arealul cunoaşterii62. În contra metodei lui Simmel63,  
scriitura lui Pârvan rămâne preocupată de eliberarea de sub tutela avalanşei de 
formule, a ancorării şi blocării în banalităţi, prin constituirea şi lansarea unui 
sistem filosofico-istoric nepedant şi nepretenţios.
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