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Bietele discipline teoretice, ca ºi bietul om, stau ºi ele sub semnul vremii, al
împrejurãrilor ºi chiar al oamenilor, al subiectivitãþii umane.
Se ºtie cã învãþãmântul a constituit, prin secole ºi în contemporaneitate, ca-

drul instituþional hotãrâtor pentru formarea profesioniºtilor intelectuali ºi totodatã
pentru înfãptuirea creaþiei culturale.
Prin vremi universitare autohtone, s-a adâncit ºi s-a diversificat specializarea

ºi în domeniul determinat al filosofiei. La înfiinþarea universitãþilor din Iaºi
(1860), Bucureºti (1864), Cluj (1872; cu limba de predare maghiarã) ºi Cernãuþi
(1875; cu limba de predare germanã), fiecare având o facultate de filosofie, era
un singur profesor care preda toate disciplinele filosofice — mai aproape de
exactitate: atât cât putea sã predea în realitatea istoricã ºi în dependenþã de ori-
zontul lui filosofic, precum ºi al studenþilor vremii.
La Bucureºti, Ion Zalomit preda istoria filosofiei ºi logica.
Prin decenii, se adânceºte specializarea, se creeazã noi catedre de filosofie.

Spre exemplu, în 1900, la Universitatea din Bucureºti, C. Dimitrescu-Iaºi preda
Pedagogia. Titu Maiorescu þinea prelegeri de istoria filosofiei moderne ºi logicã,
iar C. Rãdulescu-Motru, proaspãt încadrat, venea cu istoria filosofiei antice ºi
esteticã (1897).
Sau, la Universitatea din Iaºi, C. Leonardescu predã, pânã în 1907, când moare,

istoria filosofiei antice ºi eticã; pentru ca, din 1910, D. Gusti sã înceapã sã pre-
dea istoria filosofiei greceºti, eticã ºi sociologie.
În fapt, i se îngãduia profesorului sã predea, dintre disciplinele înscrise în ti-

tulatura catedrei, cam ceea ce credea el de cuviinþã (ori se credea în stare), cu
eventuale schimbãri de la un an universitar la altul.
Ceea ce se denumea enciclopedia filosoficã — ca un exemplu — era un fel

de filosofie generalã. Sub aceastã titulaturã, titularul P. P. Negulescu preda, în
anii ’20 ºi ’30, Problema ontologicã, Problema cosmologicã, Problema episte-
mologicã sau Problema progresului. Iar istoria filosofiei era doar istoria filo-
sofiei moderne sau istoria filosofiei contemporane (cea anticã fiind lãsatã în pãs-
torirea filologilor clasici, care fãceau traduceri literare).
Dintre disciplinele filosofice, sunt perene istoria filosofiei, enciclopedia filo-

soficã, logica ºi se introduc, treptat ºi întâmplãtor, etica, estetica, sociologia ori
politologia.
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Aceasta din urmã a fost, vreme de aproape un deceniu românesc, cea mai vi-
tregitã disciplinã teoretico-didacticã. Fãrã a înfãptui personal o arhivare istoricã
a disciplinelor amintite în cele patru universitãþi româneºti tradiþionale (ºi nici
n-am auzit c-a fãcut-o cineva ...), politologia o întâlnim în titulatura Catedrei de
sociologie, eticã, politicã ºi esteticã a Universitãþii din Bucureºti, catedra pe care
o ocupã, în 1920, prin transfer, de la Iaºi, Dimitrie Gusti. Acesta predã, an de an,
sociologie generalã ºi când ºi când câte un curs de eticã. Nu s-a avântat în este-
ticã. ªi a avut bunul-simþ universitar ºi cultural sã-l invite pe Tudor Vianu sã facã
seminarii, sã predea cursuri ºi sã fie titularizat conferenþiar pentru aceastã disci-
plinã. Din acele cursuri ale lui Vianu s-au nãscut multe cãrþi ºi îndeosebi clasicul
tratat de Esteticã.
Gusti a predat în interbelic câteva cursuri de eticã, dintre care au fost steno-

grafiate ºi litografiate douã (în anii ºcolari 1929–1930 ºi, respectiv, 1931–1932),
nici pânã azi tipãrite.
Politicã sau politologie, Dimitrie Gusti n-a predat niciodatã — din câte îmi

amintesc — din varii lecturi ori din relatãri orale ale câtorva studenþi de pe vre-
muri. Am aflat însã cã, în cadrul catedrei lui Gusti, în anul universitar
1933–1934, Nae Ionescu — conferenþiar de metafizicã ºi logicã în cadrul cate-
drei lui Rãdulescu-Motru — a predat un Curs de politicã. Din pãcate, nu a fost
stenografiat ºi n-am întâlnit referiri la acest curs ale celor — numeroºi — care
au vorbit ori au scris despre atmosfera de la cursurile profesate de Nae Ionescu.
Dacã nu a predat un curs de politicã, în schimb, Dimitrie Gusti a scris ºi a pu-

blicat câteva importante studii de politologie ºi numeroase articole, studii ori cu-
vântãri de politicã culturalã. Atunci cînd, în 1934, ºi-a adunat ºi grupat cele mai
importante studii publicate în varii reviste, le-a editat sub titlul Sociologia
militans, cu subtitlul semnificativ, în ordinea de idei de-acum, Introducere în so-
ciologia politicã. Temele mari ale volumului sunt ºi ele grãitoare pentru ceea ce
ne intereseazã aci, ºi anume: I. Principii ºi metodã; II. Elementele sociologiei
politice; III. Instituþii de politicã a culturii; IV. Sisteme politice.
Iar indicele tematic al volumului, cu multe subdiviziuni pentru: acþiune poli-

ticã, anarhism, bolºevism, clasã socialã, comunism, democraþie, doctrinã, ideal,
libertate, marxism, naþiune, parlament, partid politic, politicã (cu 20 de subdivi-
ziuni), propagandã politicã, rãzboi, socialism, stat º.a. — dã seamã de adânci-
mea politologicã a demersului gustian.
Dintre cele mai importante studii de politologie, reamintesc: Individ, socie-

tate ºi stat în Constituþie (1922), Partidul politic. Sociologia unui sistem al parti-
dului politic (iniþial, conferinþã în cadrul ciclului Doctrinele partidelor politice,
organizat de Institutul Social Român, în anii 1922–1923); (cu câteva indicaþii
bibliografice, care „câteva“ se întind pe 17 pagini, cu anume comentarii); Pro-
blema naþiunii (ºi ea cu „câteva completãri bibliografice“) (1919).
Din planul intern, ajungem ºi în planul extern, internaþional, cu studiile: So-

cietatea Naþiunilor. Originea ºi fiinþa ei (1924); Problema Federaþiei Statelor
Europene (1929) ºi Sociologia rãzboiului (1915).
O suitã de studii se circumscriu politicii culturale, cu deschidere ºi analizã

îndeosebi cãtre aspectele sociologice ºi politologice propriu-zise.
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Iar în cadrul secþiunii Sisteme politice, aduce studiul Comunism, socialism,
anarhism, sindicalism ºi bolºevism, subintitulat Clasificarea sistemelor privi-
toare la societatea viitoare.
Remintesc cã acest studiu n-a fost reþinut — în chip firesc ideologic — pentru

ediþia de Opere, realizatã de Ovidiu Bãdina ºi Octavian Neamþu, în ºase volume,
în anii 1968–1977, iar al VII-lea volum a fost tipãrit în 1993 (dupã ce O. Neamþu
murise în 1976; iar Bãdina îl va urma ºi el în ’99). Studiul Comunism ... va putea
fi retipãrit integral în 1933, într-o ediþie îngrijitã ºi cu un cuvânt înainte semnat
de Argentina Firuþã.
Fãrã a intra în analiza de conþinut a studiilor (reamintesc cã s-au publicat

câteva importante studii privitoare la viziunea sociologicã a lui D. Gusti ...),
constat cã Dimitrie Gusti, fãrã a preda cursuri de politologie, este deosebit de in-
tens preocupat de sociologia politicã — pe care o are ca un palier distinct ºi im-
portant al sistemului sociologic — ºi chiar de politologie. Reamintesc doar un
pasaj din lecþia inauguralã din 1910: „Politica indicã, prin aplicarea normei poli-
tice, realizarea analiticã a valorilor sociale particulare (...). ªtiinþe sociale — so-
ciologia, politica ºi etica — formeazã o serie riguros logicã, fiecare ºtiinþã dintre
ele este o consecinþã logicã a celor care o precedã, dupã cum fiecare ºtiinþã care
precedã este ipoteza metodologicã a celei ce urmeazã —; aºa, sociologia este o
consecinþã logicã a ºtiinþelor sociale, politica ºi etica sunt o consecinþã logicã a
sociologiei ºi a ºtiinþelor sociale particulare, ºtiinþele sociale particulare ºi socio-
logia gãsesc completarea lor necesarã în politicã“ (Opere, I, 1968, p. 220–221).
În ordinea realitãþii politice, D. Gusti a pãstrat tot timpul o distanþare, o de-

taºare academic-universitarã faþã de politica curentã, practicã. El n-a fost înscris
formal în nici un partid politic ºi nici n-a promovat vreo anume politicã de par-
tid. Reamintesc cã el a fost ministru al Instucþiunii Publice, Cultelor ºi Artelor în
douã guverne succesive conduse de Alexandru Vaida Voevod, urmat de unul al
lui Iuliu Maniu ºi cu revenirea lui Vaida Voevod (mai exact, între 9 iunie
1932–13 noiembrie 1933). Iar marea strãdanie a lui Gusti ca ministru a fost mili-
tarea, întemeiatã ºtiinþific, pentru transformarea acestui minister în Ministerul
Culturii Naþionale. Pentru aceasta, ºi-a mobilizat o echipã de cercetãtori ºi de
funcþionari superiori, a întreprins o anchetã în interiorul ministerului ºi la inspec-
toratele judeþene, s-au elaborat rapoarte, referate ºi studii, cele mai importante
dintre ele fiind reunite în masivul volum (de peste 1 500 de pagini), tipãrit în
1934 ºi intitulat Un an de activitate la Ministerul Instrucþiunii, Cultelor ºi Ar-
telor, 1932–1933. Reamintesc cã referatul general a fost întocmit de Mircea Vul-
cãnescu (ºi însumeazã peste 80 de pagini) ºi cã la volum mai colaboreazã: Ap.
D. Culea, C. Rãdulescu-Motru, PetreAndrei, I. C. Petrescu, Vasile Bãncilã,Anton
Golopenþia º.a.
În relaþia cu studenþii sãi, D. Gusti a ºtiut sã fie suficient de universitar, nu

numai neimplicându-se în politica de partid, dar nici în aceea a celor câteva gru-
puri studenþeºti, cu opþiuni, atitudini ºi militãri de la centru pânã în stânga ori
pânã în dreapta politicã.
Ofer un singur exemplu, sper, grãitor. Atunci când în decembrie 1922 au iz-

bucnit tulburãrile studenþeºti privitoare la numerus clausus, D. Gusti ºi-a luat
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studenþii mai apropiaþi, cei cu care lucra direct la curs ori la seminar, ºi i-a dus
la Casa Macca, unde era o bunã bibliotecã. Aci — îmi povestea, în urmã cu vreo
douã decenii ºi ceva, fosta studentã Niculescu Margareta, viitoarea Margareta
Vulcãnescu, soþia filosofului ºi sociologului Mircea Vulcãnescu — i-a organizat
ºi i-a pus sã investigheze bibliografic problematica naþiunii, în cãrþi, reviste de
specialiatate ideologicã, publicaþii culturale ºi în cotidiane.
Reamintesc cã încã de pe atunci profesorul Gusti era bine orientat în pro-

blematicã, întrucât în urmã doar cu câþiva ani publicase studiul ªtiinþa naþiunii
în „Arhiva pentru ºtiinþa ºi reforma socialã“ (nr. 2–3, iulie–octombrie 1919). Era
ºi pentru el un bun prilej de adâncire a problematicii în manifestarea ei teoreticã
ºi totodatã de informare curentã, la zi.
Totodatã, era ºi o bunã metodã de a-i cãlãuzi pe studenþi cãtre cercetarea ºti-

inþificã. (Pentru o informare mai adecvatã, reamintesc cã D. Gusti înfiinþeazã în
1927, iar acesta editeazã, pentru anul universitar 1927–1928, prima Cãlãuzã a
studentului, iar în ediþia din 1928–1929 — desigur, la solicitarea lui Gusti —,
Vulcãnescu va tipãri studiul Organizarea muncii intelectuale).
O comparabilã atitudine înþeleaptã în raport cu politica manifestã D. Gusti ºi

în relaþia cu membrii ºcolii sociologice de la Bucureºti, pe care a întemeiat-o ºi
a condus-o.
Creatorul unui sistem teoretic este pe deplin realizat atunci când reuºeºte sã

întemeieze o ºcoalã de gândire, cu elevi care sã-i continue, sã-i îmbogãþeascã ºi
sã-i desãvîrºeascã Ideea, poate chiar depãºindu-l.
În domeniul filosofiei, noi n-avem o ºcoalã filosoficã, a unui filosof, pânã în

pragul epocii contemporane. Singurul care ar fi putut crea o astfel de ºcoalã filo-
soficã a fost Titu Maiorescu. Doar cã Maiorescu, cercul „Junimii“ ºi cel al „Con-
vorbirilor literare“ au o altã problematicã de atacat ºi de rezolvat. Maiorescu este
conºtiinþa criticã a românilor, creatorul unei direcþii în literatura românã, dar nu
ºi al unui sistem filosofic. El promoveazã logica — disciplinã formalã — ºi istoria
filosofiei— disciplinã-tezaur al cunoºtinþelor filosofice constituite temporal-istoric.
Pentru perioada de pânã la primul rãzboi mondial nu putem vorbi despre o

veritabilã viaþã filosoficã naþionalã. Aceasta se constituie de-abia în momentul
spiritual interbelic.
Pentru instituirea ºi constituirea unei ºcoli filosofice este nevoie de: omul cu

Ideea, creatorul ºcolii; un cadru pentru promovarea ideii: catedrã (mai târziu:
institut, publicaþie); de câþiva tineri care sã vadã ideea în consens cu ºeful de
ºcoalã; de lucrãri ºi ale tinerilor, prin care sã fie continuatã, îmbogãþitã, desãvâr-
ºitã „vedenia asupra lumii“. Aºa ceva, la noi, se realizeazã de abia în momentul
spiritual-filosofic interbelic, când se constituie chiar trei ºcoli: una de psihologie,
a lui C. Rãdulescu-Motru; alta de sociologie, cea a lui Dimitrie Gusti, ºi alta de
filosofie, cea a lui Nae Ionescu.
Nu mã intereseazã acum ºcoala de psihologie ºi nici cea de filosofie (le pun

între paranteze fenomenologice) ºi mã orientez doar spre cea de sociologie. ªi
aci, n-am în vedere acum Ideea ºcolii, fundamentale teoretice ºi metodologice,
întruparea în lucrãri a sistemului sociologic ºi a activitãþii ºcolii, ci doar un as-
pect, ceva cam periferic, privitor la politologie ºi politicã.
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Acelaºi spirit de toleranþã largã ºi adâncã înþelegere l-a manifestat D. Gusti ºi
în cadrul ºcolii sociologice pe care a creat-o, faþã de elevii sãi, de la cei de banca
întâi ºi pânã la cei din fundul clasei.
Sub aspect didactic, asistenþii lui Gusti au condus seminarii de sociologie teo-

reticã ori de metodologie—Vulcãnescu, Herseni ºi Stahl — ºi de eticã sistematicã
ºi istorie a eticii — doar Vulcãnescu. Reamintesc cã cursul de esteticã ºi semi-
narul corespunzãtor au trecut în atribuþia lui Vianu, care le-a realizat în modalitãþi
exemplare. Nici unul dintre ei n-a fãcut — din câte ºtiu — seminar de politicã.
Însãºi titulatura catedrei are o evoluþie— dacã este sã avem cât de cât încredere

în exactitatea denumirii din „Anuarul Universitãþii“ ori din „Cãlãuza studen-
tului“. În anii ’20 se numea Catedra de esteticã, eticã, sociologie ºi politicã; în
anii ’30, doar: esteticã, eticã ºi sociologie; iar în anii ’40, numai: sociologie ºi eticã.
Sub aspectul atitudinii ºi al activitãþii politice, întâlnim, în cadrul ºcolii, între-

gul evantai de opþiuni, atitudini, de la indiferenþi la activiºti, de la centru pânã în
dreapta ºi pânã în stânga politicã. Sã începem cu elevii de prim-plan, în ordinea
intrãrii în ºcoalã: Mircea Vulcãnescu, Henri H. Stahl ºi Traian Herseni.
Cel dintâi n-a fost înscris în nici un partid politic. A avut raporturi didactice,

teoretice ºi practice foarte apropiate cu D. Gusti ºi cu Nae Ionescu. A fost în re-
laþii prieteneºti atât cu unii plasaþi în dreapta politicã, cât ºi cu unii dintre cei aºe-
zaþi în stânga politicã. A fost membru al guvernului condus de Ion Antonescu,
între 27 ianuarie 1941 ºi 23 august 1944, activitate pentru care a fost condamnat
politic ºi a murit, în 1952, în închisoarea de la Aiud. S-a strãduit sã înþeleagã
doctrina lui Lenin ºi fenomenul social sovietic, fãrã a opta pentru ele, dar nici
împotriva lor — aºa cum n-a optat nici pentru doctrina ºi nici împotriva acþiunii
Miºcãrii Legionare.
Henri H. Stahl venea cu studii juridice ºi s-a preocupat îndeosebi de meto-

dologia cercetãrii monografice ºi de arheologia social-istoricã. Opþiunea politicã
a lui a mers cãtre social-democraþie, de la doctrina lui Gherea pânã la acþiunea
politicã ºi publicisticã a lui ªerban Voinea, fratele lui. O astfel de opþiune se
poate desluºi din lucrãrile lui, fãrã a scrie articole doctrinar-politice ori a face
gesturi politice publice.
În spirit social-democrat — care este, pânã la urmã, o formã a spiritului mic-

burghez—, semnalez o superstiþie de care se fac vinovaþi, cãzând în ispita ei, nu-
meroºi cercetãtori. Ea porneºte de la ceea ce filosofii denumesc speculativ ra-
portul dintre conþinut ºi formã, punând accentul pe formã ºi dezinteresându-se
de conþinutul real, cel care este primordial în raport cu forma. Dacã auzim sau
citim undeva cã Stahl — de exemplu — a colaborat la revista „Stânga“, suntem
imediat tentaþi sã-l etichetãm: este de stânga. ªi, într-adevãr, el a colaborat la
„Stânga“. Dar e bine sã se ºtie cã Stahl a colaborat ºi la „Dreapta“, fãrã sã fie de
dreapta. Tocmai de aceea — ºi în spirit social-democrat — el trimite o scrisoare
cãtre „Stânga“, în care spune cã nu mai colaboreazã la „Dreapta“, dar nu va mai
colabora nici la „Stânga“. (Nu mã intereseazã aci exactitatea argumentãrii.)
Apoi, mai este încã ceva. Se instituie un fapt, o formã de existenþã — popor,

stat, sat, guvern, facultate, publicaþie, partid politic ºi numeroase altele. Nu în-
treaga evoluþie a acestor forme este implicatã in nuce în ideea înfiinþãrii ori în
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cele dintâi stadii ale evoluþiei. Încât, într-o concretizare, cel care a intrat în 1927
în LegiuneaArhanghelului Mihail n-avea de unde sã ºtie cã se va ajunge la asasi-
narea — de cãtre democraþia burghezã — a lui Corneliu Codreanu ori la asasina-
rea lui Iorga de cãtre un grup legioanr.
În politicã, poþi sã judeci doar... politic.
În valorizarea istoricã este obligatorie nuanþarea ºi nu valorizarea cu toptanul.

Tribunalul Istoriei trebuie sã audieze toate pãrþile implicate în faptul istoric, încã
ºi glasul raþiunii ºi al Umanismului.
Al treilea ºcolar care vine este Traian Herseni. Acesta a trecut de la „Stânga“,

prin „Dreptatea“ (naþional-þãrãnistã), pânã la Miºcarea Legionarã. La 25 de ani,
în 1932–1933, el colaboreazã la „Stânga“ cu câteva articole (Sociologia pãcii
înarmate, 18 decembrie 1932; Sociologia faptului divers, 25 decembrie 1932;
Psihosociologia crizei, 15 ianuarie 1933). Apoi la „Dreptatea“, cu o prezentare
a lui Gaston Richard (25 decembrie 1932), o recenzie la o carte a lui R. Hillard
(15 septembrie 1933) ºi câteva articole despre învãþãmânt.
Reamintesc cã la „Stânga“ au scris ºi Nicolae Tatu ºi Petre Þuþea, care mai

apoi au colaborat la Manifestul Revoluþiei Naþionale ºi au trecut pe dreapta. Tot
astfel evolueazã ºi Traian Herseni, care în 1936 intrã în Miºcarea Legionarã,
pentru care scrie ºi tipãreºte, în 1937, douã broºuri:Miºcarea Legionarã ºi mun-
citorimea ºi Miºcarea Legionarã ºi þãrãnimea.
În toamna lui 1940, Herseni este numit secretar general la Ministerul Edu-

caþiei Naþionale, Cultelor ºi Artelor, publicã articole de atitudine legionarã în
„Cuvântul“ ºi vorbeºte la Radio despre Concepþia socialã a Legiunii (14 octom-
brie 1940).
În februarie 1941, este arestat pentru scurtã vreme. Mai apoi, în urma unui

proces politic din 1952, este condamnat la 4 ani temniþã grea; este eliberat din
închisoare în septembrie 1955.
Între elevii de frunte ai lui Gusti a venit ºi Anton Golopenþia. Nu cunosc prea

bine activitatea lui, nici cea sociologicã ºi nici cea opþional ºi atitudinal politicã,
încât nu mã pronunþ acum. Au ºi apãrut trei masive volume cu scrieri ale lui, de
care nu m-am apropiat decât cu interese vizându-i pe alþi sociologi, deºi nu sunt
sociolog de formaþie ºi de interes sociologic, ci predominant speculativ filosofic.
Faþã de opþiunile ºi atitudinile politice ale acestor ºcolari, Dimitrie Gusti a fost

un veritabil profesor, ºef de ºcoalã, înþelept ºi filosof. Nu i-a dojenit, nu i-a urechiat,
nu i-a promovat ºi nu i-a împiedicat sã evolueze profesional-ºtiinþific ºi didactic.
Mircea Vulcãnescu a fost încadrat asistent în ’28 ºi a rãmas asistent ºi-n vre-

mea când era membru al guvernului lui IonAntonescu. (În acea vreme a renunþat
la salariul de asistent; amintesc aceasta, întrucât, spre deosebire de atitudinea lor
moralã, decurgãtoare din anume principii etice, profesorii universitari din parla-
mentul nostru de-acum câþiva ani — printr-o amplã ridicare de mânã— ºi-au du-
blat salariile universitare...)
Stahl a fost asistent neremunerat — întrucât a pierdut la aruncarea banului, în

„înrecerea“ cu Vulcãnescu.
Iar Herseni a fost numit asistent în 1931; a pierdut un concurs universitar la

Cluj, în 1936 (deºi a fost susþinut de Gusti); în ’39 s-a creat o conferinþã de so-
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ciologie ruralã la Bucureºti ºi mai apoi, în 1943, a fost numit profesor la Catedra
de sociologie naþionalã de la Facultatea de Drept din Cluj-Sibiu (ºi în baza unui
referat favorabil scris de Gusti ºi publicat în revista „Sociologie româneascã“; nr.
1–6, 1943).
(O parantezã. În ’39, când Traian Herseni a fost promovat conferenþiar, mi-

nistru al Educaþiei Naþionale era Petre Andrei. A se reþine cã asemenea intelec-
tuali fãceau distincþie clarã între atitudinea generalã politicã pe care o aveau ºi
relaþia cu un tânãr promiþãtor, chiar dacã avea o altã atitudine politicã decât mi-
nistrul. Vezi: mulþumirea publicã pe care Herseni i-o aduce ministrului Petre
Andrei în lecþia de deschidere a cursului de sociologie ruralã, susþinutã în 11 ia-
nuarie 1940.)
Mai existã ºi câþiva, un grup de elevi, care, dupã o frumoasã afirmare în ca-

drul ºcolii, treptat s-au opus Profesorului, au evoluat spre publicisticã ºi spre o
poziþie politicã de dreapta. Printre aceºtia se aflã: Dumitru Cristian Amzãr, Ion
Ionicã ºi Ernest Bernea. Sunt „dizidenþii“ ºcolii, sunt mai puþin cunocuþi, iar mul-
tã vreme s-a ºtiut despre ei îndeosebi ce-au zis gustienii apropiaþi profesorului
— dar nu ºi Profesorul —, decât sã fie cunoscuþi prin ei înºiºi. Este adevãrat, au
avut diverse destine personale ºi nici azi nu le-am recuperat, pe cât meritã.
ªi faþã de aceºtia, Gusti a fost extrem de tolerant. N-a rãspuns la atacurile lor

— aºa cum n-a intrat în nici o polemicã. Pentru D. Gusti, în polemicã intra
Mircea Vulcãnescu; ºi o fãcea nu pentru cã era asistentul de eticã al profesorului,
ci întrucât era tipul cavalerului medieval, gata sã sarã la bãtaie ideologicã, pu-
blicisticã ºi chiar pugilisticã — aºa cum a fãcut-o cu Sandu Tudor, prietenul lui
de la „Credinþa“ (dar nu ºi cu Zaharia Stancu, pentru care venise la redacþie sã-l
batã; dar, vãzându-l... schiop, s-a nãpustit asupra lui Sandu Tudor, vinovat ºi el,
faptã dupã care Vulcãnescu s-a dus direct la poliþie, sã se punã la dispoziþia ei...).
În ce-i priveºte pe alþi elevi ai ºcolii, monografiºti sau echipieri, precum

Miron Constantinescu º.a., aceºtia erau mult prea îndepãrtaþi de profesor ca sã
merite osteneala de a le cunoaºte opþiunile ºi atitudinile politice.
Gusti era un om-instituþie, un Conu Trahanache deosebit de activ, cu relaþii

pânã la Rege, la miniºtri, la puternici ai zilei, încât probabil cã nici nu ºtia prea
multe despre unii dintre studenþii lui (deºi undeva Vulcãnescu zice cã era
cam... bârfitor...). ªi-apoi, studentul Constantinescu Miron — ca sã continui cu
acest exemplu — nu era cel ce va fi Miron Constantinescu în ’45, în ’55 sau
în ’65...
Încât, faþã de aceºtia, probabil cã atitudinea lui Gusti era de indiferenþã

aproape totalã.
În concluzie:
D. Gusti nu predã cursuri de politicã (deºi intrau în obligaþiile catedrei lui);

dar scrie câteva importante studii de politologie generalã ºi numeroase altele de
politicã culturalã; astfel încât, cum s-a spus cu îndreptãþire ontologicã ºi episte-
mologicã, el a elaborat un sistem de sociologie, eticã ºi politicã.
Faþã de elevii ºcolii pe care a creat-o, el a fost un veritabil profesor, ºef de

ºcoalã teoreticã ºi practic, un înþelept ºi un filosof.
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Gusti s-a raportat la elevii lui ca la colaboratorii sãi profesionali ºi ºtiinþifici,
fãcând abstracþie de opþiunile, atitudinile ºi acþiunile lor politice.
A judecat sub exigenþã istoricã, neauzind glasul sirenei actualitãþii decât sub

exigenþã teoretico-sociologicã.
Gusti a ostenit realitatea socialã interbelicã în modalitatea sociologicã a mo-

mentului spiritual românesc din prima etapã a epocii contemporane.
Cum ar spune Constantin Noica, Dimitrie Gusti a avut o bunã închidere ce se

deschide ºi care, printr-o serie de aspecte teoretice ºi metodologice, sociologice
ori etice, vine ºi ca un model pânã în contemporaneitatea noastrã.
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