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INTRODUCERE. 

ID . Problema libertăţii voinței 

- 3 

„Etica sau Ştiinţa morală se deosebește, prin natura 0- 

 biectului ei, de celelalte ştiinţe, în primul rând de ştiinţele 

numite exacte sau naturale. Aceste din: urmă se. întemeiază 

pe principiul cauzalității generale; ele presupun că există 

legi naturale neschimbate, cărora nu li se poate sustrage 

niciun fenomen, niciun eveniment: tot ce se întâmplă: în 

lume, se întâmplă cu necesitate, după legi inexorabile. De- | 

terminismul universal este deci presupoziţia logic- -necesară 

pentru. constituirea științelor exacte, (fizice, naturale). 

" Etica nu se ocupă însă de lucruri fizice şi de raportu- 
Pai 

rile” lor, ci de acţiunile (faptele) oamenilor. Dacă şi 0a- 

menii, în „acțiunile lor, ar fi, determinaţi, ca şi lucrurile. fi-. 

„ zice, ce, de legi cauzale” (mecanice), etica ar intra şi ea în rân- 

dul științelor exacte, ea ar fi 0. parte a fizicei. Dar în acest 

„caz înţelesul termenului de etică, sau ştiinţă morală, “ar ti 

cu desăvârşire altul, deoarece faptele. omului n'ar putea 

îi judecate din punct de vedi „imoral“; ele mar fi nici 
eee e i 

bune nici rele, aşa _CUM mişcarea unui corp. “Oareșcare nu 

poate. avea, în “fizică, o “semnificaţie morală. 

Etica s'a născut însă Şi s'a constituit ca ştiinţă, pornind” 

chiar dela constatarea '“ că “omul e “liber, că e "responsabil 

pentru faptele sale. . 

Fără. presupoziția libertăţii voinței omeneşti nu poate 
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“exista „morală, nu poate exista responsabilitate, deosebire 
între bine şi rău. Dacă faptele omului ar fi determinate, 

ele ar îi, din | punct de vedere moral, indiferente, aşa cum 

e "căderea unei pietre, arderea focului, clătinarea ramurilor 

la suilarea vântului. Sar putea vorbi doar de o iluzie a 

omului că este liber, că poate” alege. scopul - și mijloacele 

acţiunii sale, “iluzie căre ar intra şi ea, după cum expune 

“psiliologiă, î în jocul motivelor : cari determină voința cu ne- 

cesitate. | ' . 
"Constatarea că omul se crede liber și responsabil nu re- 

zolvă problema morală și n'ar justifica existența unei 
ştiinţe întemeiate pe o iluzie, pe o credință deșartă. 

In parea istorică, unde „expunem concepțiile marilor Îi-. 

arătăm că! “libertatea voinţei poată! îi covedita ca un fapt 

- cert şi că: libertatea voinţei: ei omenești şi determinismul na- 

furii se e condiționează reciproc. 

Experienţa. de toate Zilele ne arată că oamenii nu s'au 
îndoit nicicând de e existența jibertăţii voinţei lor. Dar “în 
viaţa. practică” nu e niciodată vorba. de o “libertate necon- 
diţionată, absolută. Ştim “doar că c copiii, a anormalii (idioţii 
ŞI nebunii), apoi că oamenii beţi, etc., n nu sunt nt liberi în 

  

acţiunile lor, din care. cauză și responsabilitatea | lor este 
scăzută sau lipseşte cu desăvârşire: Există i deci grade“ de 
libertate şi de” resporisăbilitate. . Prin observaţia faptelor 
putem desprinde : factorii cari contribuesc la lărgiisa : sferei 

- libertăţii: umane, O > 
Cu cât omul e mai inteligent, mai cult şi mai instruit, 

cu atâta e “și mai liber. DT 
"Să presupunem, mai întâiu, că omul s'ar naște într'o 

“lume haotică, că impresii nenumărate și neîntrerupt “schim- 
bătoare ar năvăli în conştiinţa sa; ar mai putea fi vorba 
de libertate? Fără îndoială că nu. Dar dacă adniitem c că 
copilul, , prin exercițiul continuu al simţirilor, e în stare” să
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structureze, lumea exterioară, să- i dea a consistenţă ş şi i ordine, 

m Dr i 

și libertatea ce copilului, v: va a spori puterea sa de a stăpâni lu- 

crurile. _ . 

— Dacă lumea ar rămânea haotică, fără. legi, dacă toate 

_ evenimentele s'ar. petrece î în mod întâmplător şi nu “după 

regule fixe, oiiiul ar fi sortit să rămână şi el o jucărie a. 

destinului,“o frunză purtată de vânt, fără a şti de unde â 

pornit şi unde va ajunge. Dar fapta sa "călăuzită de inteli- 

genţă | intervine ca o forţă ce pune “ordine în vălmășagul 

lumii Şi, _drept urmare, el poate_ acţiona, în urmărirea ţin- 

tei ce și-o propune, în deplină cunoștință a posibilităţilor 

de a ajunge la acea țintă. 
„Dar să presupunem că ordinea în ! lume este precxistentă 

naşterii "individului uman — cum € şi “natural 'să fie şi cum 

și recunoaşte el însuşi că este. Ea trebue totuşi recon- 

struită de. fiecare conştiinţă individual, cil ajutorul inteli- 

genței. Intre mijloacele de a ajunge. la această reconstruire 

a ordinei univeisale este şi “ştiinţa, posibilitatea de a uti- 

liza toate străduinţele” celorlalţi oameni îndreptate spre a 

- dă lumii o structură cât mai periectă, de a pătrunde tot mai 

miilt în cauzalitatea naturii. “Omul cunoaște “deci, cu aju- 

torul graiului, lumea aşa cum a fost cunoscută de semenii 

săi; el pătrunde în structura. „unei lumi deja ordonate şi 

structurate” prin munca “multor generaţii de oameni. 

In acest fel libertâtea sa “de acţiune “sporeşte repede și 

într'un- mod extraordinar” în. comparaţie cu libertatea fiin- 

țelor cari sunt reduse, fiecâre “din ele, la 0 “experienţă pur 

subiectivă, individuală. - 

  

Libertatea omului: “în acest înjeles/nu este negațiunea de- 

terministiuiliii, â ordinei “naturale, “a cauzalităţii generale, 

ci libertatea şi ordinea se "condiţionicază reciproc: : există li- 

bertate findcă există Ordine, iar existența ordinei” e condi- 

ționată de cea a libertăţii. E 

Indeterminismul 1 nu e identic cu libertatea, ci î înseamnă 
somn e 
N 

[e 
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numai lipsă. de determinare, lipsă de ordine, de lege. Vi- 
surile noastre de fericire, dorinţele noastre, imaginaţia noa-. 

stră: depăşesc -toate limitele ordinei cauzale. In basme și 

utopii se exprimă această libertate neîngrădită a spiritului. 
Dar: libertatea positivă, a voinţei Care urmăreşte un scop 

16al, 'se sprijină pe cunoaşterea lumii aşa cum este, -iar 
scopul unei Yoinţe libere este reprezentarea unui lucru pe 

care-l dorim şi care. trebue creat de noi înăuntrul ordinei, 

naturale. . -: - : : a 
"Dacă lipseşte cunoașterea sau dacă ea “e imperiectă, 

voinţa nu € liberă sau are o libertate restrânsă. Ştiinţa 
are deci 1 menirea “de a lărgi libertatea umană, de a desă-: 

vârşi cunoașterea, înlesnind" astfel înfăptuirea scopurilor 

ce şi le propune voinţa. 

Libertatea voinţii se întemeiază pe faptul că în con- 
știința noastră există imaginea “ordinei cosmice (cuprin- 

zând şi ordinea socială). Cu cât această imagine, această 
idee, va fi mai lămurită şi; “izvorită din cercetarea realității 
Şi cunoaşterea legilor ei, cu atât libertatea voinţei va îi 

mai bine înteniciată, mai largă : şi mai rodnică. 

A distinge binele "de rău înseamnă deci a avea îmagi- 

riorală. Omul în a cărui conştiinţă această imagine e clară 

hu va greşi în acţiunile sale. Voința sa va fi bună, “adică 

vă alege numai scopuri menite să întărească ordinea mor 
rală 1 (să nu tulbure ideea sau idealul ordinei morale), ia 

mijloacele vor îi în' conformitate cu legile sociale. 

Etica este ştiinţa care, luând ca punct de plecare faptul 

demonstrat al existenţei libertăţii umane, va lămuri idea- 
“Iul moral, pentru a asigura voinţei omului un câmp larg 

de înfăptuire a binelui. E Ă
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II. 
- 

Observaţia faptelor : şi i experienţa de. toate zilele: ne âra- 
tă, precun am: văzut, că omul este liber, că îşi poate do- 

bândi şi lărgi libertatea. Acest adevăr se poate întări şi 
prin dovezile scoase din istoria omenirii. Progresul: civili- 

zaţiei se întemeiază - -pe străduința continuă a: haţiunilor 

spre, libertate, atât colectivă cât: şi iiidividuală, înțelegân- 

aăţiona în deplină cunoaştere ” ă scopurilor și a „mijlpace- 
lor raţionale, . , . 

"Mai dificilă este expunerea filozofică (teoretică) a pro- 

blemei libertăţii, unde se amestecă. consideraţiuii Iogice, 
psihologice, sociologice şi metafizice, | 

In filozofia: raţionalistă şi idealistă găsim,_pe lângă atir- 

măţia” că fără libertate nu: există imorală, încercarea de a 

demonstra existenţa. libertăţii sau, cel puțin, de a arăta în 
ce stă” libertatea voinţei. Pentru a lămuri problema din 
punct de vedere filozofic, vom porni dela Kant. Răspunsul 
ce-l dă Kant nu ne satisface. Răspunsul lui este, ce-i drept, . 
concluzia” “logică din premisele” expuse _ în “Critica Raţiunii 

îndoelniăă- “Căci pentru a ajunge | la libertate, Kant trebue 
să facă acea deosebire adânc săpată între: lumea sensibilă 
unde _Smiil € supus ca toate fenomenele unui determinism, 

pricepem ai ză ea nu poate Ți pricepută. Noi suntem 
liberi, deoarece noi suntem, în lumea inteligibilă; legisla- 
torii” noștri proprii, neascultând decât de legile date de noi 
înşine. Noi ascultăm de legea morală dintro: necesitate 
interioară şi nu exterioară: în acest fel definește Kant au- 
tonomia în opoziţie cu eteronomia. Trebue să “Tătiiâneti 
oare aci înaintea problemei | libertăţii, sau trebue să Cău- 
tâm pe altă cale deşlegarea ei? 

. 
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Noi credem că trebue să încercăm 0 > împăcare între cele 
două lumi kantiene,: printr'o “modificare a poziţiunii criti- 
cismului 77 

Mai. întâiu reținem - deosebirea: jantiană” între o lume 
sensibilă şi o lime inteligibilă. Dar aceşti termeni vor avea, 
pentru noi, altă semnificaţie. Liimea sensibilă” este lumea 

„subiectului, i, lumea care . diferă dela individ la individ, 
(după pri principiul lui 4 Protagoras. că „omul este măsura tu- 

turor” Iucriirilor'*). Lumea inteligibilă, ) pe de altă parte, este 
lumea “ştiinţei positive, lumea „Care „există în sine, având 
propriile ei legi , este natura, sau universul ca Sistem în- 
'chis; în care domneşte i un determinisri absolut, “deci prin- 
Cipiul Cauzalițăţii mecanice” 

Intre aceste două lumi am trebui să deosebim şi să pu- 
nem, „după p părerea 1 noastră, oa treia lume, unde se ames-. 
tecă, se “acordă şi se opun .cele două. Tumi dintâi: cea a 
subi&ctilui şi cea a i a lucruilor. | Această a “treia” lume. este 
lumeâ prof propriu “zisă, în care trăim împreună cu celelalte 
ființe vii, împreună cu lucrurile folositoare şi dăunătoare, 
îrumoase şi urâte, este lumea în care se nasc, există, se 
transformă şi dispar „formele“ individuale, unice, cari nu 
se repetă, cari nu pot fi exprimate în toată bogăția deter- 
minajiei lor; este lumea care e obiectul. artiştilor cari în- 
cearcă a descrie acest „amestec, straniu şi plin de farmec, 
de sentimente, . culori, sunete, “mişcări, patimi, nădejdi şi 
înidoeli turburătoare: E 

- Pe aceste principii am putea reclădi edificiul filozofic al 
lui” Kant, “păstrând diviziunea lui “trichotomică, cele trei 
Critice” ale sale. “Dar fără îndoială că conţinutul acestor 
Critice, precum şi titlul lor,. ar -trebui rectificate şi adap- 
tate acestui nou. plan de elaborare.. 

Ceea ce trebue. să notăm aci. pentru deslegarea proble= 
mei libertăţii este 1 rolul cuvenit subiectului, “individului, în 
cele trei lumi ale noâstic, 7 _ 
“Mai întăiu, în în pi prima lu lume (subiectivă. ă. sau, dacă ne place 
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mai bine, fenomenală), individul e un sistem autonom, o 

formă evolutivă cu timpul său, spațiul să său, “Cauzalitatea sa, 

- etc. 'Aci el e liber, - mel e jegislator, “creator; 0, înivenitator; “el 

cugetă, “simte, acţionează, "trăeşte. 
„In “lumea a doua, în 
închis si e acterminat. cu desăvârşire prin legile univer- 

sului;. el "devine obiect al ştiinţei sau al-diferitelor ştiinţe. 

In lurnea a treia, individul îşi redobândeşte o libertate 

relativă; el se găseşte în relaţie cu alte forne “autonome, 

cu alţi subiecţi, întrun univers deschis, a cărui unitate se 

        

face şi se desface, unde” sisteme se formează şi se des- 

trâmă, unde: individul se naşte, trăeşte şi moare. Păstra- 

rea libertăţii şi autonomiei i individului atârnă .aci de de _ra- 

porturile e schimbătoare între dânsul şi mediu (compus din 

alte forme individuale). 

Se poate lesne lămuri această problemă arătându-se că 

şi lumea a doua î îşi are spaţiul ei, timpul ei, etc., deci ca- 

tegoriile ei proprii. „Acesta este e spaţiul geometriei, timpul 

istorici (îfi înţelesul cel mai larg “al cuvântului: istorie a 

universului, a sistemului solar, a pământului, a omenirii, 

etc, deci timpul reprezentat prin înlănţuirea tuturor lu- 

'crurilor în cursul transformărilor în Univers). Se poate 

"vorbi în acest caz de spaţiul absolut şi de timpul absolut 
I 17 SCS e 

și de o cauzalitate ab: absolută. 

Aceste p premise ne ne permit o interpretare c cu totul alta a 

libertăţii. | In | lumea: reală, libertatea depinde de cunoaște- 

rea lumii în ni sine, a lumii ştiinţelor. “In această “lime, îndi- 

  

  

vidul "găseşte nijloacele” “de a-şi realiza scopurile. Fără. 

știință, “libertatea” neîngrădită care “domneşte în lumea £ pur, 

subiectivă rămâne o himeră, . un simplu joc al imaginaţiei, 

o utopie =, “Căci lumea în sine se opune oricărei acţiuni 

care aplică mijloace potrivnice legilor naturii. Din contac- . 

tul. neîntrerupt al lumii subiective (unde domneşte liberta- 

. teă”âbsolută) cir cea a “ştiinţei . (determinată prin cauzali- 

tateă absolută) rezultă 0. . adaptare pregresivă a libertăţii 

la legile naturale. 

individul intră ca _parte întrun sistem |
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Scopurile și valorile a căror _înfăptuire o urmărește i in= 
dividul “în luriică “Să sase. elaborează: în 1 Conştiinţa - sa; “dar 

aceste scopuri şi: valori nu. pot “fi realizate decât « cu: ajuto- 
rul unor mijloace potrivite legilor naturale. - m 

Acesta este” “câmpul” unde se dă lupta și se e întăptueşte 
împăcărea “între: individ şi mediu, e câmpul Crealităţii. In 

spaţiuri finite şi timpuri finite” „se desfăşoară” ceea ce: nu- 
mim viaţă, sau mișcare, fie. că e vorba de cutremure de 

pământ, de războaie şi revoluţii sau de moartea unei în- 
secte.: Dar: toate aceste întâmplări au pentru - individ, 
această înlănţuire a lumii sensibile și a lumii. inteligibile, 
_o semnificaţie: nouă; ele. sunt interpretate după un sistem 
de valori, subiectiv şi obiectiv totdeodată, sistem care. se 
tranisformă; evolueăză” și 6scilează în aceeași vreme ca şi 

„civilizaţia, adică cu schimbările raportului” între cele două 
lumi în' spaţiul şi „timpul real. 

= Dope 

  

a
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PARTEA La 

PROBLEMA MORALĂ



CAP. L.. 

Faptele şi idealurile morale 

Judecăţile de apreciere asupra conduitei omeneşti. 

Obiectul eticei. 

1. La toate popoarele și în toate timpurile au existat 

norme de conduită, obligatorii. pentru individ. Aceste nor- 

me âii diferite nume: datini, obiceiuri, legi. Educaţia ce-o 

primeşte individul în tinereţe îl tace 'să cunoască şi să ob- 

serve regulele după cari trebue să acţioneze. Orice aba- 

tere dela aceste regule trezeşte reacţiunea semenilor săi, 

fie ca 'simplă desaprobare sau ca pedeapsă. „ 

In felul acesta omul învaţă a deosebi faptele bune de 

faptele rele, adică făptele cari sunt “aprobate de semenii: 

săi dă faptele cari sunt desaprobate şi oprite. Omul adult 

deci cunoaşte binele şi răul în temeiul educaţiei. El se, 

deprinde a acționa în conformitate cu normele valabile în 

sâcietatea îni care se naște și trăeşte, mai. întâiusfără a 

reflecta, „asupra acestor norme, asupra Drigiriii şi naturii 

lor, și nici asupra legitimității IO 

“Această” state de conformism social o întâlnim şi azi 

la popoarele primitive, dar ea câracterizează şi marea 

mulțime ă Gamenilor din societăţile civilizate. In orice so- 

cietate omenească anume, educaţia are ca scop adaptarea 

individului” la” mediul social; Individul trebue să dobân- 

dească 'prin'educaţie deprinderi, atitudini, prin cari acţiu- 

nile sale-se acordă cu interesele sociețăţii. o
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Deosebirea mare între tre societăţile primitive şi cele civi- 
lizate este” că în aceste le din urmă, şi anume în clasa cân- 

ducătoare” în primul rând, sfera libertății . individuale a 

crescut, iar în acelaș timp şi: în aceeaşi măsură s'a accen= 

- tiiat “şi reflexiunea” individului asupra conduitei “sale pro- 
prii In” aceste Societăţi, chiar educaţia își propune de a 

„desvolta” în individ ” Faționamentul, „adică, tendinţă „de a 

rele “civilizate” acordul” între” interesele “individuală” şi cele 
sociale e căutat: „p&! “calea liberului asentiment “al individu- 

„lui de 'a-şi întocmi Viaţa în așa fel ca “fericirea ” sa proprie 
să coincidă cu fericirea semenilor săi și cu prosperitatea 
societăţii. - 

. Educaţia omului se întemeiază pe principiul că omul 
este capabil ds” perfecţionare, că se nâște cu predispoziţii 
bune, cari, găsind: condiţii prielnice” de” “desvoltare, vor - 

"face din el o ființă: morală. Se presupune deci să simţul 
“moral e înăscut şi. că educaţia : nu tace decât si să ă ajute “des- 
voltarea sâ. 

Mijlocul de a ajunge la acest: rezuiltat se. credea şi se 
“crede că este învăţătura, cunoaşterea. Când omul. cunoaște, 

pa el nu podte' greşi în acțiiinile” sale: această afirmaţie « cons- 
titue” începiutiil e elicei ca “Ştiinţă. e 

In societăţile unde a domnit sau mai  domeneşte confor- 
mismul social, toată activitatea. individului stă supt impe= 
riul'inor norme sociale întemeiate pe tradiţii, obiceiuri ri și 
datini trânsmise din generaţie în generaţie şi având pu: 
tere € Obligatorie absolută. Există prescripțiuni. pentru hra- 
nă, îmbrăcăminte, . locuinţă, : fabricarea şi întrebuințarea 
uneltelor, a armelor, etc. Aceste norme! izvorăsc din cre- 
dinţe religioase, superstiții, interpretarea” magică a naturii, 
In raporturile” interindividuale și cele sociale propriu zise 
domneşte” „cu atât mai.mult contormismul, „Raporturile: în- 
tre sexe Şi „Vârste, “legăturile « de r rudenie, sunt supuse unor 
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rândueli. bine hotărte” şi consacrate de tradiţie, Regulele - 
de politeţă, de respect, de bunăcuviinţă” sunt uniforme şi 

n6schimbate. Cât de puternice. “sint aceste norme, vedem 
şi astăzi la unele popoare, "considerate civilizate, cari '0b- 
servă cu stricteţă unele interdicții alimentare, cu desăvâr- 

„.şire neîntemeiate din punct de e vedere raţional. 

| Progresul se manifestează prin emanciparea omului de 
supt stăpânirea unor norme iraționale şi instituirea de pro- 
cedeuri întemeiate pe “cunoaşterea raţională a naturii lu- 

crurilor, deci pe ştiinţă. Emanciparea îşi ia „începutul f: faţă 
de natura anorganică, iar ştiinţa, supt iumele de de filosofie, 

se îndreaptă mai: întâiu spre natură, pentru a-i cerceta le- 

gile şi a o-aservi: scopurilor omului. a 

Totodată însă omul năzueşte a raționaliza și viaţa. s0- 
cială printr'o_le _legiuire e raţională, liberâtă de credințe. şi 

superstiții. și tinând seama de trebuinţele. practice ş Şi con- 

gres, în ambele direcţii, a fost făcut cii hotărire de către 

5 poporul grec; “Luptă pentru I” existenţă a cetăților greceşti, 

atât între olaltă cât şi cu natură, le-a Împins ia, raţionali- 

„zarea tuturor ienpicelor. 2 

Grecii au năzuit să cunoască şi natura ra (physis) şi pa 

E om, pentru a găsi cele“ mai potrivite te mijloace d de acţiune. 

“În acest fel practica ri rutinară, întemeiată pe tradiţie, da- 

tini Şi “obiceiuri, pe credinţe și superstiții, a fost înlocuită 

- printr'o practică bazată pe feorie, e,_pe ştiinţă. Aşa « deci 

sau născut ari artele; ma mai întâiu ii cele ce servesc. războiului 

(fortificațiile, armele de atac şi apărare), iar apoi şi „ar- 

tele frumoase“, între cari în primul rând arhitectura şi 

sculptura. E 

Nu mai puţin importantă: a fost raţionalizarea educației, 

întrucât” disciplina” „spirituală, 27 devotamientaţ pentru patrie, 

devenise, pe lângă “deprinderea mânuirii armelor, o condi- 

- ţie: indispensabilă pentru - conservarea cetăţii. lar ca pro- 

blemă cențrălă, în “strânsă legătură cu a educația a: cetăţenea- 

  

a
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„scă,'a apărut problema morală. Ea a corisistat, şi consistă 
încă” Și în timpurile noastre, în stabilirea unui criteriu 0- 
biectiv în judecarea a. ceea ce €stă bine, a ceea ce repre- 
zintă o valoare valabilă pentru toţi cetăţenii, deci în aflarea 
unui ideal comun. Îi 
"Toţi filosofii antichităţii sunt învăţători, educatori. So- 

fiştii călătoresc în toate oraşele Greciei şi ţii Cursuri frec> 
“ventate de tinerii din clasa conducătoare, iar la Atena în- 
ţeleptul Socrate adiină tiieretuil dornic de ştiinţă în jurul 
său. Elevii săi devin întemeictori de școli, între cari Aca- 
demia lui Platon îşi dobândeşte faitiiă neperitoare. Aci 
problema morală e analizată în- toate laturile ei, iar Aris- 
totel, discipolul lui Platon, îi dă Eticei, teoriei morâlă; tor- 
mă clasică 'răimâsă model până în zilele noastre. Principa- 
Iu) tratat de etică al lui Aristotel este „Etica nicomahică“ 
(denumirea ei se atribue faptului că Aristotel a dedicat 
această operă fiului său Nicomah, sau, cum cred unii, că 
Nicomâh a editat-o dipă moartea tatălui său). Atistotel 
poate fi considerat ca "întemeietor al. ştiinţei morale, al 
elicei” filosofice, întrucăi 61 a despărțit Etica < de Politică, 
de știința despre Stat, pe când ia “Platon şi predecesorii 
acestuia Etica şi Politica tormăia 0 singură ştiinţă. Această 
separaţiune a Eticei de Politică devenise pentru Aristotel 
posibilă şi necesară, deoarece Statul, „cetatea“, ni repre- zenta pentru ăcest filosof văloărea absoliită:” Socrate şi Platon sunt născuţi la Atena, sunt Cetăţeni legaţi cu fot sufletul de patria lor. Ei nu puteau concepe viaţa indivi- duală decât în sânul cetăţii; morala cointidea 1a ei cu mo- rala cetăţenească, virtuțile cu virtuțile _ cetăţeneşti (poli- tice). Aristotel e născut la Stagira (sau Stagirus, în Chal- cidice); tătăl său fusese medic la curtea regelui macedo- . neân Amyntas al II-lea. Aristotel însuș fu educât 1â Afar ricus în Mysia (Asia mică), plecă în varstă d€ 18 âni la Atena şi deveni elevul lui Platon. EI rămasă în Acadeniie prin 20 de ani, până la moartea lui Platon. Se mută âpoi  
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la Ass0s, de. aci lă Mytilene (pe insulă Lesbos) de unde 

fir chemat să ia i âsiipra s sa: educaţia lui' Alexandru cel. Mare.” 

| „După urcarea “pe e tror £ alui Alexandru, Aristotel se: sta- 

bili [a Atena și întemeiă şcoala. a. peripatatică. ” Faptul “că 

“Aristotel nu nu: era legat “sufletește . de "0 singură. cetate” ex- 
ES | zi 

plică âtitudinea sa obiectivă în "domeniul politic şi moral, ra 

“Pentru dânsul viața individuală cea mai bună, ideală, nu - 

est& identică cu viaţa. cetăţeanului. Statul e necesar pentru 

- individ, dar înăuntrul” “Statului individul “trebue să-şi “caute 

rele ci, ş şi cum.poate îi atins idealul moral.. Pe lân ă expu- 
| Pr £ 

S practice” de! “conduită, va propune . un idăal „de viaţă, (adre- 

singur viață” cea 1 mai “Tăricită. lar Viaţa. cea. mai bună e te, 

după părerea sa, cea contemiplățivă, teoretică, adică ocu- . 

paţiuriea_ cu Ştiinţa, € cu filosoția. Etica e menită să rezolve 

. această: problemă a idealului individual, a binelui suprem . 

spre care tinde individul: 

Etica va: a analiza î în ce consistă morala, cari sunt izvoa- 

_ Derea obiectivă â “faptelor. moraje, etica va da şi precepte, 

sându-se. “raţiunii şi reflexiunii, omului adult, pentru a în- 

tări şi lămuri în conștiința” sa ceea ce: educaţia i i-a , impus 

în mod autoritar. E . 

2. Şi Etica, deci. urmăreşte acecaș țintă ca şi toate ce- - 

lelalte Științe: de a găsi “adevăriil. Ea “hăzueşte 'să ne arate 

cum] putem judeca. deca_justiîn .aprecierea . morală. a: faptelor - 

rioastre şi ale semenilor noştri; “adică cum să dobândim de- 

plină certitudine. asupra ceea ce sste bine sau rău şi să 

ne “convingă a alege totdeauna binele. 

Deosebirea . “fundamentală. între Etică şi ştiinţele exacte 

'este că -aceste'din urmă ne dau mijloacele, pentru înfăptu tui- 

xea tuturor scopurilor posibils, le, Etica ne ârată cari : scopuri 

îrebuesc înfăptuite: Ea poate fi deci numită “ştiinţă a. ScoOz. C 

purilor, sau a.valorilor.:. . : . 

"Şi în Celelalte ştiinţe se: vorbeşte de scopuri, dar nu- 

„mai în înţeles impropriu. " Astiel, Ştiinţa economică- ne: în-. 

pi AID e 
vaţă cum putera să ne îmbogățim, cun cum putem € dobândi vq va- 

   n: 2 2 

    
NOTE N, 

e aeala Tahershară . 
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lori economice. Dar aceste scopuri. sunt mijloace: pentru.alte 

scopuri: bunul taiu, opere de binefacere, dobândirea. de 

cunoştinţe, asigurarea traiului copiilor etc. Imbogăţirea 
deci nu este scop în sine şi bogăţia nu este.o Valoare. pro- 

piiu zisă, ci numai un “mijigc pentru dobândirea de valori 

adevărate. : 

„Etica va avea să stabilească valorile adevărate şi ie- 

rarhiă lor, a cărei culme. este valoarea supremă “sau, “cum 

a fost numită de” filosofi; “biele suveran. 
"“In_năzuinţa ce a descoperi binele” suveran, Etica se "în- 
tâlmeşte” cu religia. Dar. „pe când “religia procedează în mod 

aogmătic,. Etica merge spre această” ţintă prin_cercetăre 
raţională, prin “retlexiune :subiectivă, fărăța- presupune dela. 

început existența de adevăruri absolute: (revelate). 
fo „e Etica'iilosofică deci” porneşte de ia cercetarea faptelor 

O 

i ” St morale « empirice, “dela * clasificarea şi “sistematizarea. _or, 

„ta î P pentru-a “ajunie. la “stabilirea. adevărului în “domeniul m mo- 
aa 

n ral, la stabilirea de principii . “de conduiță în baza unei cu- ee Ce, 
pa? > noaşteri raţionale. Eaâ va” utiliza” eziiltatele. tuturor. ştiin- 

! elor cari se ocupă de. om., 1. Iar. dacă ştiinţa “generală des- 

pre om am numi-o antropologie, Etica ar. fi o ştiinţă_an- 

tropologisă particulară pe lângă -ci celelalte: ştiinţe particu- 

lare despre om, cum .sunt: biologia ui umană, psihologia, iS- - 
N 

toria (în „toate ramurile -ei), sociologia, etnologia,. etc... 

"Pentru a cunoaşte natura morală a a _omului noi trebue să 
'cunoaşiem pe deoparte toate manifestările: omului cari 

O: constituesc morala obiectivă, adică moravurile, e, : deprinde: 
rile sale în 'diferite locuri şi timpuri, iar pe de'a altă parte 

“ROI trebue să —Geseoperim motivele. subiective. ale acestor 
“manifestări, deci izvoarele “sufleteşti ale” moralei - -umane. 

- 3. Etica filosofică va a analiza c conştiinţa a morală a omului 
în general, fără a studia în 1 amănunte” moravuţile ce s'au 
î;xat în diferitele societăţi omeneşti. Aceste studii,. istorice 
şi: comparative, formează: obiectul unei „ştiinţe a: moravu- 
rilor““, o ştiinţă care-e pe: cale a:se constitui în cadrul ştiin- 
țelor sociale. 
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Eticu anume se întemeiază pe ipoteza că morala umană 
anii pai ivit Di 
este aceeași, „pretutindeni . şi în toate Hmporte, deși morga- 

Vurile_s se: schimbă” după loc şi timp. 

, —tica TOS01 
, ia: că fiecare “popor, fiecare epocă, “fiecare clasă să socială, 

La în sfârşit că X fiecare „individ î îşi a are “morala “sa, ceea ce 

ar Tistriina că morala, este relativă. Se spune anume că 

ceea ce € bine azi, e considerat mâine ca un rău, ceea ce 

e bine la Europeni poate îi rău după credinţa popoarelor 

din Asia, etc. 

Se poate însă lesne arăta că aceste variaţii de apre- 

ciere. a“aceluiaş fapt nu ating unitatea moralei, cum “di 

"feritele aspecte ale fenomenelor “naturale” nu dovedesc 

existenţa „mai multor naturi“. . Erorile sunt posibile în 

„orice fel de judecăţi omeneşti” şi ele sunt. multe Şi „Variate_ 

detii. Dar calea spre acest „adevăr e lungă” şi anevoioasă, 

și pentiui oihenire şi pentru individ, şi numai cel ce 3 merge 

„pe diumul științei „poate nădăjdui să ajungă 1a ţintă. 

— Concepţia ! relativistă în etică e întemeiată pe__diversi- 

tatea a Tnoravurilor, care ar demoristra că există mai multe 

roOrăle. & Fapte * ca: expunerea şi uciderea copiilor (în an- 

tichitate şi la unele popoare primitive), sclavajul, caniba- 

lismul, Il, jertiele omenești, uciderea bătrânilor, apoi în Evul 

“mediu inchiziţia, tortura, în timpurile noui mizeria _munci- 

torilor, etc., ar dovedi că nu există o morală u umană, va- 

labilă pentru toate timpurile şi toate popoarele. 

  

nu Este pret tiătinideni “aceeaşi, că_ că există deci “diferite grade 

de de oralitate, că e “există la diferitele popoare epoci de înaltă | 

moralitate şi şi epoci. de i de decadenţă. i, Tot astfel trebue să se 

țină seama de faptul că moralitatea stă în raport de înter- 

5 
YI 

/ 

= 

Du 

dependenţă cu credinţele “religioase, “cu “regimul poliție, 4, | 

economic, şi cu cultură spirituală ă (ştiinţele şi artele): Se - 7: 
Lt cf 

mnâi spune că noi “iudecăm moralitatea altor Popoare după “Bia
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- Futea afima, ăi cum am amintit, şi despe adevărurile ştiin> 

 ţifizE Cu privire la interpretarea riaturii. Totuş- va îrcbui să 
astmitem . că adevărurile ştiinţifice nu: diferă” numai după .. 
grad de cunoștințele primitivilor despre natură,. ci sunt | 
specific deosebite. Ştiinţa nu este magie mai  pertectă, ci. 

p. este cunoaștere rațională, este o. 0 cunoaştere în care ideea 

IC 'coricordă cu realitatea. Ter 

N. 

  

DZ 
aa In acelaș fel _dobândim, prin. cunoaştere naţională a le- 

2 gilor morale, a perfecțiunii morale, un un i criteriu o obiecțiv după. 
care re desprindeni « din diversitătea -faptelor morale concrete” 
principiile stabile, valorile - neschimbate cari constituesc 
ed 

| morăla în general, făcând abstracţie” de de contingența mora- 

vurilor:. După aceste criterii Etica: filosofică judecă faptele 
m . cam 11 = ZT “1x x 7 / Gamenilor. și stabileşte regule de de: conduită morală, deci o 

fl, tehnică morală întemeiată pe: pe ştiinţă.: Relativismul moral 
O rr . . —— 

este prin urmare. o. eroare —sezultată dintro interpretare 
TIT 

greșită a faptelor morale ŞI, mai ales, dintro analiză insu- 

ficientă a conștiinței morale. - :



CAP. II. 

. Conştiinţa morală 

Obligaţiunea şi sancţiunea morală. Desvoltarea moralei în individ. 

Aportul psihologiei în etică. 

I. Termenul de conştiinţă a primit o semnificaţie precisă 

în psihologie. Vietăţile cu un sistem nervos centralizat au | 

conştiinţă, adică au senzaţii Şi reprezentări, cari le înl6s- 

nesc orientarea în mediul în care se găsesc. 

Conştiinţa, în general, este 'deci totalitatea: tatea” proceselor 

psiho-fiziologice care : constitue cunoaşterea ea de sine şi-a 

Jumii _împrejmuitoare. A cunoaşte ceva, a avea conștiință 

dă sine, a acţiona cu conştiinţa clară, 'etc., sunt expresii 

cari lămuresc funcțiunea conştiinţei dintrun anumit punct 

de vedere, în primul rând funcțiunea cognitivă a. conștiin- 

jei, 

| Dar conştiinţa în general cuprinde. şi sentimentele, plă- 

cerea şi neplăcerea, durerea, supărarea, frica, etc., adică 

conştiinţa nu ne dă numai o “cunoaştere că există obiecte, 

ci, și cum sunt aceste. obiecte: plăcute sau neplăcute, îru- . 

moase sai urâte, bune sau rele. 

“Considerând funcțiunile principale ale conştiinţei - noi. 

putem vorbi de o conştiinţă cognitivă (cunoaşterea pro- 

priu zisă), de o conştiinţă: estetică şi în sfârşit de o con- 

ştiinţă morală. | i 

“In vorbirea de toate zilele se “spune: un om Cu conştiinţă 

- curată, un .om.fără conştiinţă, un om. conştiincios; etc. Aci 

„e vorba deci de. conştiinţa morală. Limba: germană are
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Gouă expresii: „Bewusstsein'. Şi „Gewissen'“; cuvântul 
E = 

cintâiu înseamnă conştiinţa în general sa sau conștiința cog- 
nitivă, al doilea conştiinţa morală. »„Mustrări de conştiinţă“ 
se traduce în germană prin „Gewissensbiss6", conştiincios: 
„gewissenhaft““ 
“In româneşte se mai zice „mustzări de cuget, Și mustră 
cugetul”, 

Dar se înţelege că această diferenţiere. a conştiinţei nu 
înseamnă că omul are mai multe conştiinţe, că -bunăoară 
conştiinţa sa ar îi împărţită în diferite compartimente, ci. 
numai că aceeaș conştiinţă „percepe“ lucrurile: din diferite 
laturi sau din diferite puncte de vedere. Adică: starea de: 

  

„conştiinţă "provoacă totdeauna o anumită: atitudine a su- 
biectului conştient faţă de obiectul perceput. , 

Această atitudine îşi găseşte expresia în judecată, -î 
aprecierea obiectului -de către subiect. Obiectul apreciat. 
este subiectul iudecăţii, iar aprecierea își găseşte. expresia 
în'predicat (atribut), privește. deci.o acţiune sau.0 însușire 
a subiectului. - Sa 

După diferitele atitudini ce le poate lua: omul față. de 
obiectele exterioare percepute, judecăţile se împart în. ju= 
decăţi. de e existenţă, de gust (estetice) şi şi de Valoare (ino- 

  

vale), “Judecăţiie de existență. izvorăsc din conștiința Cog- 
nitivă, cele de gust din cea estetică, iar cele de valoare din 
conştiinţa morală. 

De. aci urmează îmipărțirea filozofiei (ca ştiinţă” univer- 
sală) în “Metafizică, E Estetică şi Etică, iar categoriile 1 fun-! 
damentâle ale acestor ştiinţe sun : Sunt: exis î: existență? — inexistenţa, 
frumosul — urâtul, binele 22 răul. , 

Obiectul metafizicei” este = existența în sine, substanţa, 
realitatea absolută; cel al “esteticei, frumosul absolut, su- 
blimul; c cel al eticei, binele a absolut. Toate : aceste tre trei obiecte 
îşi găsesc. sinteza în ideea unei. fiinţe c care le reuneşte în | 
sine ca atribute ale sale, “derivând din atributul. ei general 
care este perfecțiunea. Aceasta . ființă este” Dumnezeu, iar 

N
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ştiinţa -supremă, ştiința_ ştiinţelor, este teologia 0 PI după 

cum arată Aristotel îr în Metafizica” sa. 

Dumnezeu. este ființa a-tot-periectă, adevărul absolut, 

-sublimul și | şi binele absolut. Ideea lui Dumnezeu reprezintă 

deci idealul tuturor _| năzuinţelor omeneşti, criteriul | absolut 

“după care judecăm şi “adevărul şi frumosul și şi binele.. 

2. A avea conştiinţă morală înseamnă a recunoaşte că, 

“există o ordine imorâlă, a cărei tulburare o simţim prin 

2guduirea: “conştiinţei noastre. Aşa cum eroarea în cunoaş- 

tere trezeşte o tulburare, o o zguduire în conștiință, împin- - 

gându- -ne 'să restabilim ordinea, “să căutăm 0 cunoaştere 

adevărată, aşa cum orice fenomen urât ne trezeşte-d desgus- 

tul prin zguduirea “conştiinţei estetice, aşa şi răul, în orice: 

formă S'ar arăta, zguduie « conştiinţa noastră morală, tre- 

zind desaprobarea noăstră şi determinându-ne să restabi- 

lim ordinea morală, să căutăm o îndreptare. Noi simţim 

obligațiunea. de a conforma “acţiunile rioastre ordinei mo- 
pe 

L 

râle, iar când “greşim “simţim 1 mustrarea de cuget, căinţă, 

“are e cu âtât mai puternică “cu cât faptă fioâstră e “desa- 

probată şi de semenii noştri. Sar Sanctiunea morală se exprimă, 

deci în două moduri:. prin reacţiunea spontană a conștiin- . 

ței noastre „şi prin  reacţiiinea « din „partea celorlalți. oameni. 

“3. Dar ar pentiui_: a a înţelege în în ce stă atât „obligaţitinea 

cât şi sancţiunea Tnorală, trebut trebue să ă cercețăm mai deaproape 

geneză _ şi desvoltarea morălei în individ. Căci oricât am 

presupune « că individul se naşte cu o conştiinţă morală, to- 

tuşi această. conştiinţă îşi primeşte structura şi conţinutul 

abia în cursul desvoltării individului. 
3 

  

__*) Teologia_trebue deosebită _de .religiă Teologia este partea 

rațională, ă, filozofică, care “se adaogă la religie: abia” după desvol- 

tara filozotiei. Toată filozofia creştină, începând cu părinţii bise- 

'riceşti până la sfârşitul Evuliii “iniediu, € caracterizată prin năzuinţa 

de a pune de acord adevărurile revelate. (religioase) cu_ uadevării- - 

rile Taţionale (filozofice), deci cu teologia_ rațională. a lui Platon,. 

Aristotel şi Plotin. Urmând tradiţia acestor filozoti, filozofia "mo- 

dernă trâtează problema teologică în metafizică şi anume în strânsă . 

legătură, cu problema cosmologică şi, în parte, cu cea a morală.
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- sufletească, psihică. „Conștiinţa“ copilului se 

24 

-Copilul se naşte! în_sc societate: şi e predestinat pentru viaţa 

socială.“ Existenţa sa. depinde de adaptarea la mediul s0- 

chiar din. prima clipă a vieţii, instinctul! de. Conservare pro- 
prie. Ar fi greşit să identificăm acest instinct cu egoismul 

şi, în urmă, să “deducem din el tendinţe antisociale, Dim 
, “potrivă, observaţia ne arată că acest instinct îl împinge pi pe d Ce 
„copil. să caute sprijinul şi ocrotirea semenilor -s -săi, EL_se 

 „manifestează deci. ca simpatie, „dragoste, ataşament către 
cei ce-i înconjoară. Dă 

  

“In primul rând se menţine. legătura între copil ; şi mamă, 
care din legătură biologică trece pe riesimţite în in legătură 

e desvoltă şi, se 
'struc turează_i ă în. intimă unire cu conștiința - “mamei. 

în acelaş: tii timp conştiinţa copilului ia contact. cu lumea 

  

  

„din afară,. „cu diferitele corpuri. i (obiecte)_ce-i ce-l. “înconjoară, 
“precum şi 'cu persoanele - le -din jurul său. i. Acţiunile. copilului, 

_izvorite. din trebuinţeIe -sa “sale organice, din “inclinaţiunile şi 
“tendinţele sale, „se încrucişează şi se împletesc cu reacţiu- 
ile obiâctelor şi acţiunile persoanelor, şi încetul cu încetul 
acţiunile cop „copilului. devin. ordonate, „Conştiente“,. “adică în- 
tn meiate” pe: prevederea _reacţiunii, mediului. În această oi tă or- 
donate, 3 în această: structurare”a. -a “conştiinţei intervin ncîn- 
frerupt a adulţii, p părinţii în primul rând, îrăținii şi ceilalţi 
„Giinoscuți'. Înstrumentul, „pentru această “intervenţie este 

_Braiul, care începe să fie „înțeles“ de copil. şi care îi dă 
“şi lui posibilitatea să se facă înţeles 'de ceilalţi oambtni. 
Prin graiu iu copilul învaţă să-şi exprime dorințele sale, pre- 

"Cum prin Sraiu el învaţă să înţeleagă dorinţele. altora. 
“Când dorinţa e îndreptată spre. un obiect” determinat, 

ea . devine _voi voinţă, care se întâlneşte cu alte voințe) cari « Ce- - 
dează sau. se Spun voinţei ce copiliilăi! “Ierarhia. voinţelor se se 
stabilește după gra gradul - de „putere“ -a diferitelor persoane, 
iar „puterea“ nu este te altceva _decât posesiunea mijloacelor. 
ce:a-şi afirma voia proprie “faţă de alte voințe. Nu e aici 

  

  

4



: vorba. numai de puterea. fizică, ci în primul rând de puterea, 
spirituală: de sugestie, persuasiune, de prestigiu și autori- 

tate fi mnterieiate pe cunoştinţe etc. e Nici nu poate fi vorba de 
-.Q luptă continuă între voințe, ci: de o ) adaptare reciprocă, de 
cedare şi rezistenţă, înfăptuindu-se” + O drinonie de “senti- 

meRTE, tendințe; d rinţe, idei — deci o comunitată) pe care 
o putem numi comunitate morală, întrucât normele pe cari 
3 întemeiază sin sunt izvorite din conştiinţa morală a indivi- 
zilor. Această, _comunițate. e reprezintată prin) familia, în 

care ierarhia este, cum | zice Auguste Conte, spoiitană, re- 
Zultată din ierarhia sexelor şi vârstelor: In aceăstă comu- 
nitate” se se desvoltă virtuțile. morale; 'adică însușirile, obiş- Virtuțile Morg 

. nuințele, "deprinderile, cari. înlătură orice conilict - între 

“membrii „comunităţii. „Dar “această comunitate morală "ori- . 

ginară s se “face şi se desface „neîntrerupt în cursul istarici 

omenirei. Ea este. şi ri rămâne însă nucleul în care individul LA este ș 

| îşi: dobândeşte conștiința morală, şi ÎN puterea acestei 

conştiinţe. el devine. capabil dee a constitizi cu semenii . „săi 

'coruiinități -mai „largi, mai complexe. . , 

“ Toate. aceste comunități. au însă. la bază, “şi.ca model, 
dVate, aces a 

tainilia şi caracterul “moral. al “individului format în familie. 
Se 

"Problema lărgirii “comunităţii omeneşti consistă deci î în ja 

arătă cu Cum, cu toată inevitabila ivire “de conilictc, îi între indi- 
Sp 

vizi, se poate r ite menține unitatea «comunităţii, se pot îndulci 

conflictele, se poate stabili O ierarhie a “voinţelor..- 

“Observaţia “faptelor, în primul rând analiza psihologică, 

ne arată că individul uman e capabil să formeze comunităţi 

mai largi printr'o 0 educați e. corespunzătoare și printrio_or-. or- : 

" gânizare rățiorală a societăţii, fii, pornind dela acest iapt al : 

"educabilităţii. individului, confirmat și evidenţiat prin adap- 

„„tarea să. la viaţa familială. 

“ Dacă omul 'ar fi condus în acţiunile, sale, așa ca anima- 
„aca OMUL ci 1 ct 

Iele; numai de instincte, 'societatea! umană _n'ar. depăşi « ca: 

arul unei: comunităţi. întemeiate nu numai pe - instinctul fami- 

„Hâl; familia” sau! i grupul: familial ar avea limite foarte în- 
—— 

a
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guste. Căci în momentul ce indivizii ar -ajunge la maturi- 
tate biologică, Ei âr accentua şi și tendințele lor - antisociâle, 

4, 
egoiste, c cari ar. împinge la disoluția comunităţii şi « Crearea 

tea Copiilor. 
"Dar aceste tendinţe antisociale ale individului uman sunt 
coripensate şi echilibrate prin desvoltarea raţiunii sale, 

care îi îngădue să-şi: satisfacă: instinctul familial fără a 

primejdui existenţa societăţii. Adică: familia şi traiul fa- 
milial au fost adaptate la viață socială prin extinderea 

u 
noimelor morale asupra unei “comunităţi mai largi, 7 deve- 

nită în acest tel o comunitate” : spirituală. 
"Sentimentul de dragoste, de “de respect şi veneraţiune “către 

„Părinții proprii devine la om, prin intervenția raţiunii, 

oate îi corisiderată că i părințe. Asttel sentimentul acesta 

se se extiijde asupra tuturor persoanelor mai în vârstă cari au 

o atitudine binevoitoare faţă de copil şi în urmă și asupra 
tuturor persoanelor cari. întruchipează sau. simbolizează 

numai puterea . ocrotitoare a părinţilor. Astfel se explică 
_1espectul discipolului faţă de învățăto î în general a inferio- . 

“ului faţă « “de . superior. Orice superioritate, reală sau ima- 
ginată, inspiră respect ș şi stimă, impune ascultare. 

Respectarea normelor „morale, devenită obișnuinţă prin 
ediicâţia familială şi în cadrul “îngust al familiei, pregă- 
-teşte drumul şi formează t temelia . respectării normelor în 
"general, “legilor (religioase: şi politice), deoarece. legea 
e «considerată ca manifestare a unei voințe suf superioare, a 

VOinţei unei persoane care veghează _ asupra . ordinei  so- 
“ciale, așa cum părintele:+ elă veghează a asupra ordinei  fămilige. 

- Problema _morală, ca “problemă ce i se impune "O0imu- 
lui spre: “deslegare, se iveşte, deci a abia când supt presiu- 
nea mediului împrejmuitor comunitatea” familială _trebue 

lărgită, . trebue transformată și „complicată . în aşa fel ca 

  

să „îngădue cOnvieţuirea şi „Cooperarea unei mulţimi de în-
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ţiunile mintale “cari înlesnesc această lărgire a comunităţii 

“ sunt memoria, imaginaţia, inteligenţa şi rațiunea. . - 

+4. Psihologia ne poate lămuri asupra rolului acestor 

- funcțiuni şi asupra raportului lor întreolaltă. Memoria re- 

- ține impresiile sensibile, legând impresiile trecute supt - 

_“tormă de reprezentări -cu impresiile prezente, date ca sen- 

zaţii, “percepții, constituind :astfel- baza “unităţii Eului. Dar 

memoria formează şi temeiul experienţei, al învăţăturii, 

cferind imaginaţiei şi inteligenţei materialul pe care a- 

cestea îl ordonează şi-l structurează producând astiel o 

cunoaştere. .. a „i | 

Dar trebue să deosebim bine_rolul imaginaţiei de cel. / 

al'iiteligenţei. Imaginaţia dă reprezentărilor şi percep- 

țiilor noastre coloritul afectiv. Ea le ordonează în confor- 

mitate cu dorințele, tendinţele, inclinaţiunile şi sentimen- 

tele noastre. Ea produce imaginea: unei . lumi exterioare 

care corespunde acestor sentimente, care e deci în stare 

să le-sathsiacă. e Sa 

“Imaginaţia împinge deci spre acţiune în direcţia unei 

ținte reprezentată prin icoana viitorului. Inainte de a -fi 

o fiinţă inteligentă omul este o ființă înzestrată cu putere 

divizi, char dacă nu aparţin aceluiaşi grup familial. Func- | 

Y 

  

  

de itiaginaţie. La copii se desvoltă mai întâiu imaginaţia, - 
acest” joc liberal fanteziei în care lumea înconjurătoare - 

“se prezintă ca o serie de icoane, plăsmuite din amintiri şi 

intuiții.- Tot astfel la popoarele primitive și la clasele de. 

os imaginăţiă e foarte. vie şi activă. Inteligența intervine 

- “când tendinţele de înfăptuire, acţiunile menite să satisfacă 

- dorințele; susținute şi intensificate de imaginaţie, se izbesc 

„de rezistența mediului ' împrejmuitor, când e Vorba-de a / 

“găsi "mijloace potrivite pentru satisfacerea dorințelor. In- : 

“teligeața “poate îi deci numită facultatea “mijloacelor, a 

orientări cu privire fa posibilităţile de înfăptuire a sco- 

purilor date de imaginaţie.. 
” [ -.. o. .” . . . .. 

; 

-Dar între: imaginaţie şi inteligenţă” acordul nu s'ar pu-
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“naţiei în 1 conformitate cu postulatele e inteligenței. 
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tea stabili fără intervenţia r rațiunii. Scopul propus de ima-. 

“ainaţie n ni se prezintă ca o icoană „neconturată.: vecini 

ritul plutește în vag şi nu.se poate fixa. Inteligența î în- 

cearcă a găsi mijloacele de înfăptuire, dare. vecinic hăr-. 

țuită de schimbările 'dorinţelor,- de instabilitatea -scopului 

propus. Rațiunea transformă. însă “scopul. în idee bine lă- 

murită, fixând şi o ierarhie a. “scopurilor; . un: sistem al sco- 310 „Acrâriiie a Scop An SIStei 
“Durilor; totodată, şi chiar prin acest f: fapt, ea-îi precizează 

şi inteligenței direcţia de i investigaţie şi descoperire : a a mij- 

loacelor or potiivile- p pentru î înfăptuirea acelor idei, sau, mai 
line 2 Zis, is, idealuri, adică imagini izvorite din dorinţele noa- - 

_stre, dar puri purificate . de „de rațiune, ș şi puse de puse de acord cu int inteli- 
genţa, cu cunoaşterea mijloacelor de ie înfăptuire. _Raţiunea 

topic, e; deci — irațional, iar această eliminare se face e prin 
verificarea neîntreruptă a: posibilităţilor de înfăptuirea 

idealului, . pe 

—Gliimină din produsele” imaginaţiei. tot ce este faritastic, 

A raţiona : înseamnă” deci. a limita funcțiunea | imagina- 
ţiei, a_9 ţine e în hotare hotarele le posibilităților, - ceea ce se poate 
întăptui numai prin stăpânirea atect elor, prin 'înfrânarea 

dorinţeler și inclinaţiunilor,. pentru .a: ordona jocul imaşi- 

se stabileşte nicicând în mod perfect. Puterii 1 numai spune 

că în evoluţia individuală se constată tendinţa de a ajunge 
ia ăceastă armonie ă sutictului. Depinde _de vârstă, de 
icmperament și în sfârşit şi de. împrejurări, în „ce: măsură 

se înfăptieşte acordul. Condiţiile” exterioare pentru “întăp- 

vuirea” lui cuprind educaţia, posibilitatea de dobândire de 
cunoștințe, intluesiță mediului social. în general etc Aceste 

condiţii se schimbă după loc și timp şi ele sunt. diferite 
și pentru diferiţii indivizi după clasă socială-etc. 

Deosebirile ce există în general între indivizi cu _privire 
la raportul între cele trei facultăţi mintale amintite îşi: gă- 
sesc expresia în' diversitatea caracterelor. 
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“ Problema _« caracterelor este în primul rând o problemă 

psihologică. Dar ea interesează, în cel mai înalt grad și 

pedagogia şi ctica. Pedagogia anume trebue să ştie dacă 

şi în ce > măsură | caracterul” _se poate forma şi mlăgia prin 

educaţie, iar etica trebue să cunoască în ce consistă carac- 

terul_ moral. să 

Pedagogia, . întemeiată pe rezultatele psihologiei, admita 

în general posibilitatea. fo formării caracterului prin educaţie, 

Gar numai în anumite limit, | Sunt anumite defecte şi de- 

ormări ereditare, înăscute, cari” rezistă influenţei educa- 

tive. “Aci educaţia. “nu poate decât să încerce o echilibrâre 

Şi compensare s dispoziţiunilor rele prin trezirea și întă- 

rirea inclinaţiunilor: bune, fără a putea schimba caracte- 

rul. Experienţa arată că, aşa cum unii indivizi. se nasc 

cu o inteligenţă slabă, așa: unii se nasc cu infirmităţi mg- 

rale, indivizi deci cari în urmărirea scopurilor: lor sunt stă- 

"pâniţi numai € de afecte,. de dorinţe şi pasiuni egoiste. Ei 

pot ti inteligenţi, | dar „raţiuriea m'are putere asupra lor., In 

“marea lor majoritate oamenii . însă_au un caracter echili- 

brat şi perfectibil, prin educaţie, adică educaţia poate sta- 

bili şi întări primatul raţiunii în. alegerea „scopurilor. 

Când la un indivic şi “imaginaţia şi inteligenţa ş: raţiu- 

nea sunt desvoltate întrun. grad excepţional şi când d viaţa 

sa-afectivă e intensă dar ordonată şi stăpânită i de idki, 

„avem în faţa noastră un geniu. In domeniul social genia- 

litatea se manifestează “prin - “Tefoi'me (religioase, : morale, 

politice, etc.): In - desvoltarea a geniilor, educaţia nu face 

decât să pregătească ti terenul, s să le “deschidă ] posibilitatea 

pentru ii desfășurarea a activităţii lor. 

  

C
u



CAP. III. - 

Morala ca funcţie socială. 
- Responsabilitatea faţă de colectivitate. Distincția între drept 

şi morală. Etica sociologică. 

Din: cele. expuse - până: acuma am: cunoscut: rolul: ho- 
irtice ce-l are morala pentru 'sccietatea umană. Morala 

constitue baza comunităţii familiale, în care normele _mo- . 
Po A e ati ———.   

rale sunt suficiente pentru a-i asigura coeziunea. Am văzut 

apoi cum numai prin puterea moralității, prin desvoltarea 

şi intensificarea sentimentelor: : morale, a dragostei _ părin- 
teşti ş şi filiale, : a respectului, simpatiei, eic. - indivizii devin 

Morala poate îi deci considerată ca îuncţia socială îunda- 

„ mentală, dela care pornesc şi pe care se e întemeiază toate 
"celelalte funcţii sociale. EN a 

„Dar pe lângă! morală, ale cărei norme izvorăsc din con- . 
ştiinţa individului, societatea umană: are nevoie de norme 
  

cari susțin: şi completează funcțiunea “moralei. . Chiar ! în 
sânul familiei se elaborează ideile religioase, 'se Organi- 
zează cultul familial. aici 
“Sentimentul religios, religiozitatea, întărește și comple- 

tează sentimentul moral. Autoritătea părintească e e_consi- 
derată ca derivând dela o ) putere spirituală superioară, , dela 
înteineietorii familiei, dela ela străbuni. “Cultul comun al mem- 

- brilor unei comunităţi familiale îi leagă î într'o strânsă” s0- 
lidăritate nu numai întreolaltă” "dar şi cu 

  

ta ii generaţiile _tze-
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cute,. garantând. astiel. păstrarea unităţii sociale _în timp 

şi i zădărnicind” “disoluția comunităţii, “fărămiţarea A familiilor | 

de aceeași obârşie. Astiel se constituesc gintele, a căror 

coeziune lăuntrică, se întemeiază în- în“ primul rând pe e cuitul, 

străbunilor. 

“Caracterul esenţial al  gintei esta religios. Religia impune 

membrilor ir unei | comunităţi “religioase obligaţiuni « de”: “ăjutor. 

poriincilor > conducătorilor, , consideraţi. ca deținători ai pu 

terii emanate din .voinţa. străbunilor. - 

Când supt presiunea factorilor economici ici şi! i politici:sa 

înfăptuește. reuniunea mai” multor. gințe într'o comunitate 

economică şi poli tică, , când deci. ia a ființă „cetătea“, Statul, 

se institue. şi Un, „Cult comuni al al ginteler, o o. religie. politică, 

  

Steriu ce ocrotesc cetatea. Şi chiar pește: desbinările şi 

luptele cetăților se constitue un -cult național, cum-a fost 

cazul la Greci, pregătind şi înlesnind solidaritatea naţio- 

nală elină faţă de „barbari“. . . E 

- 2. Dar viaţa politică, cu nevoile ei specifice de organizare, 

- de disciplină şi ierarhie socială, de reglementare a' rapor- 

__turilor economice şi industriale, destramă pe *ncetul orga- 

nizaţia gentilică şi, reclamă o raţionalizare a normelor. şi 

instituirea de organe speciale. pentru „menţinerea - -ordinei 

interne. . : 

" Astfel apare legea, dreptul, Care impune membrilor 

cetăţii observarea normelor necesare pentru păstrarea uni- 

tăţii politice.. - 

* Organizaţia politică nu îngădue însă de a se lăsa sanc- 

țiunea neobservării legii pe seama conștiinței cetăţenilor. 

Se cere dela cetăţean “ascultare necondiționată, iar nesu-" 

punerea faţă de lege e urmată de pedepse, fixate și ele 

prin. lege, după greutatea faptei. Cetăţeanul trebue să răs- 

pundă: pentru faptele sale înaintea. legii, cu persoana sa 

și cu avutul său. 

(7
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 În'interesul cetăţii se restrânge: autonomia familiei şi a 

gintei şi influenţa şefilor. acestor comunităţi: asupra mem- 
brilor lor. Li se lasă conducerea morală, educaţia; precum 

şi funcțiunea 'religioasă .privind: cultul familial şi gentilic, | 

în acelaș timp însă se înlesneşte emanciparea. individului 

adult de supt jurisdicţiunea: părintească și de obligaţiunile 

- faţă de ginta sa. Individul dobândeşte drepturi, libertăţi“, 
dar totodată ia asupra. sa obligaţiuni şi devine responsabil 

pentru conduita sa care atinge. interesele cetăţii. 

Dreptul, legea politică, se suprapune deci. normelor mo- 

rale. și. religioase, pentru a prinde într'o unitate: familii și 
ginţi şi pentru a garanta păstrarea acestei unităţi - când 
indivizii ieşiţi de. supt disciplina morală şi religioasă a fa- 
miliei şi gintei ar încerca să tulbure solidaritatea socială. 
„ Legea nu cere, dar presupurie moralitatea şi - religiozi- 
tatea indivizilor, deci. existența unei ;conştiinţe - morale și 
religioase: în individ, dar în acelaș timp ea cere dela in- 
divid, prin fixarea de sancţiuni în caz de abatere, obser- 
varea normelor morale şi religioase. cari privesc Statul, 
precum şi observarea unor norme noui, specific. politice. 
“Caracterul specific. al dreptului, spre deosebire de mo-! 

'rală, este deci constrângerea' exterioară, sancţiunea ma- 
„terială, fără” considerarea : conştiinţei: subiective... Normele 

de: drept. impun un conformism social. în mod: autoritar şi 
necondiţionat,. fără a considera caracterul: individului. In- 
dividul devine persoană responsabilă pentru fapiele sale, 
dar bucurându-se şi de drepturi garantate de lege.. 

Raportul între drept şi morală se mai poate'lămuri, spu- 
nându-se că dreptul institue legalitate, adică conformitate 
exterioară cu normele sociale, pe când moralitatea con- 
stitue o conformitate interioară, o observare a normelor în : 
temeiul conştiinţei morale. 
„Legalitatea, prin constrângerea' ce o : exercită asupra 

omului, contribue la moralizarea : “sa; dar nu trebue să uităm 
pe îm . 
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că legalitatea nu se poate naște şi meţinea, dacă n' ar exista 

moralitatea susţinută de. religiozitate. 
Această afirmaţie se poate verifica .şi în viaţa socială 

concretă. Când disoluția organizaţiei familiale-gentilice 
slăbi moralitatea, deoarece familia nu-şi mai putea îm- 
plini funcțiunea educativă, Statul fu nevoit să ia asupra 

sa educaţia tineretului, în primul rând a viitorilor cetățeni- 

ostaşi. Platon, în Republica sa, arată cum ar trebui orga- 

nizată educaţia pentru a garanta solidaritatea: periectă a 

cetăţenlior fără ca să mai fie nevoie de legi. Statul s'ar 
substitui în acest fel familiei, ar deveni o comunitate mo- 

rală desăvârşită. 
Tendinţa tuturor. Statelor. bine organizate a fost şi este 

de a întemeia legalitatea pe 'moralitate printr'o educaţie - 

corespunzătoare 'a tineretului. O. organizaţie politică înte- 

meiată numai pe constrângere, pe legalitate, n'are sorţi de 

dăinuire şi va îi neîntrerupt ameninţată de anarhie. Starea 

descrisă de Platon rămâne un ideal. de care Statele con- 

crete trebue să tindă a se apropia cât mai mult. 

-3. In Republica lui Platon, morala are rolul hotărîtor şi 

exclusiv în organizarea" socială. Etica sa este o etică so- 

cială, iar individul îl interesează întrucât caracterele indi- 

viduale determină structura societății şi trebuesc formate 

în vederea organizării societății. 

Nu fericirea individului e pusă pe primul plan, ci bună- 

starea Statului, căreia fericirea individuală trebue să i se 

subordoneze. Platon poate fi considerat în acest fel ca pă- 

tinte al Eticei sociologice, adică al teoriei. morale care con- 

“sideră fenomenele morale ca fenomene sociale, coordo- 

nându-le fenomenelor religioase, politice şi economice. 

Preceptele morale, sau tehnica morală; privind 'compor: 

tamentul moral al individului, ar rezulta: din cunoaşterea 

societăţii concrete din care face parte individul, şi din cu= 

noaşterea funcţiunii sau îuncţiunilor sociale ale individului. 

“Etica sociologică e o complectare necesară a Eticei gene- 

"3
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rale, individuale, care expune morala şi precepte:e morale, 

făcând abstracţie de contigenţele istorice și de diversita- 

tea 'situaţiunii individului în societate. - - 

Punctul de vedere sociologic în tratarea. problemei Mo- 
rale îl reprezintă şi susține în timpurile noui. sociologul 

îrancez Levy-Bruhl, în cartea sa ;,Morala și. ştiinţa mora- 

vurilor“ (La Morale et la science des moeurs). Tot.această 

concepție o găsim şi la Emile Durkheim, sociologul îran- 
cez care continuă în sociologie positivismul lui A. Comte. 

“Dar aşa cum. Aristotel a criticat şi îndreptat etica lui 
Platon, arătând că Etica trebue să ţie seama de tendința 

omului spre fericire şi să-i arate calea cum o poate do- 
bândi, aşa şi împotriva eticei pur sociologice se poate 

arăta că problema etică consistă.în primul rând în a-i da 

individului criterii pentru judecarea conduitei sale .morale, 
de a-i arăta cari sunt idealurile morale reprezentând valori 
spre a căror. înfăptuire trebue să. năzuiască chiar pentru 
a-şi asigura un traiu fericit şi în deplină armonie cu na- 
tura sa socială. .. 

" Societatea: este : mediul: natural: şi indispensabil pentru 
nașterea și desvoltarea moralității, dar moralitatea nu e 
determinată de societate în felul.că individul trebue să ac- 

- cepte şi să se supună normelor morale împotriva inclina- 
țiunilor şi tendințelor sale 'şi chiar împotriva voinţei sale. 
Ci societatea e un produs al conştiinţelor morale indivi- 
duale, „cari se înlănţue şi se :unesc într'o unitate numită 
comunitate morală. . 

Etica teoretică desprinde din diversitatea raporturilor 
interindividuale, din diversitatea acţiunilor omului, pe cele 

"ce au 'caracter moral, le: clasiiică,. le sistematizează - şi 
fixează principiul lor comun. . 

Totodată ea îi dă omului,-ca reprezentant al umanității, 
precepte, regule de conduită, universal-valabile. 

 



CAP. IV. 

“ Desvoltarea moralității în umanitate. 

. Evoluţia” ideii de: justiţie. Problema progresului, moral. 

„1. Psihologia şi pedagogia, cea empirică şi cea teoretică- 

ştiinţifică, . arată 'că individul uman e perfectibil prin edu- 

caţie, deci că sentimentul său moral poate îi desvoltat şi 

intensificat, că judecăţile sale morale pot, dobândi o mare : * 

„claritate prin lămurirea idealurilor morale. Aceste consta- 

tări au' împins la cercetări asupra evoluţiei moralității în . 

umanitate, punându-se problema. dacă în cursul veacurilor . 

„moralitatea a-progresat şi în ce măsură. Marii gânditori: 

: filosofi, pedagogi, istorici, oameni politici, poeţi şi scrii. 

tori, au căutat.o deslegare a acestei probleme. Marea ma-. 

joritate susține că moralitatea a progresat: şi că. depinde 

de voinţa: oamenilor, în primul rând de cea a conducăto- 

rilor naţiunilor, pentru a grăbi acest progres printr'o or-. 

„ganizare “rațională a: educaţiei.: Increderea lui Platon în | 

puterea. educaţiei pentru a ajunge la întăptuirea unei co-:, 

munităţi morale. perfecte însuflețeşte pe toţi marii educa- 

tori ai omenirii. Filosoful Leibniz zice: „Si Von reformait . - 

Peducătion Pon râformerait le genre humain“. 

'Tot: astfel: Rousseau, în „Emile“, îşi exprimă 'convinge-: 

"rea“că prin educaţie, şi numai prin educaţie, umanitatea - 

* poate să-şi asigure un progres continuu. | 

Nu lipsesc însă nici glasurile cari susţin că natura umană 

nu se poate schimba, că pasiunile, inclinaţiunile. egoiste, 

răutatea omului, formează o vecinică piedică în încercă-
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rile de înfăptuire a unui progres moral; prin educaţie și 
legislaţie, se pot îndulci conflictele - între, indivizi şi po- 
poare, se pot îmblânzi apucăturile rele ale indivizilor, dar 
nu se poate înlătura răul din lume. Aceste păreri sunt sus- 
ţinute cu multe dovezi luate din istorie şi din viaţa zilnică 

“şi arată că omul e din fire crud şi pornit spre rele și că 
numai prin constrângere el poate îi ţinut în. frâu. Revo- 
luţiile mai ales ar demonstra că omul, scăpat de supt con- 
strângere, dă frâu liber tuturor pasiunilor sale şi devine 
mai primejdios decât o fiară, distrugând_în furia sa' tot 
ce întâlneşte în cale. 

O cercetare obiectivă a faptelor şi o cumpenire dreaptă 
a binelui şi.răului ce se manifestează în istorie şi “poate 
îi observat şi în viaţa de toate zilele, ne va convinge totuş că există un progres spre bine. Chiar izbucnirile de ură, deslănțuirea pasiunilor şi a pornirilor destructive, se ex- plică din tendinţa de a înlătura nedreptatea. Opresiunea claselor de jos de către clasele conducătoare, exploatarea „nemiloasă a celor slabi de către cei puternici, inegala dis-  tribuire a bogățiilor, privilegiile de cari se bucură anumite „Clase sau persoane, în sfârşit toate abuzurile şi nedreptă- țile, trezesc reacţiunea celor apăsaţi și împing la revolte sângeroase şi la fapte izvorite din setea de răzbunare, dar și din tendinţa de a insâtui între oameni dreptatea. In timpuri de criză morală, când toate legăturile de dra- goste şi simpatie între oameni par a fi rupte, când şi auto- ritatea și prestigiul conducătorilor sunt slăbite şi nu se pot opune anarhiei, se ivesc reformatori, profeţi, oameni în- sufleţiți de credinţa întrun destin mai bun al omenirii, oameni gata să se jertfească pentru ideea binelui. 2. Putem deci afirma, că ideea binelui, 

comunități omeneşti în care răul nu-şi ar bândit în cursul istoriei o tot 1 oamenilor. Ea se ex 
societăți omenești, 
justiție. 

imaginea unei 
e locul, a do- 

putere: tot mai mare asupra 
primă, în evoluţia istorică a diteritelor 
Prin “felul cum a- evoluat ideea de
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“La începuturile civilizaţiei, justiţia e concepută ca un 

principiu de echilibrare între faptă şi răsplată. Sentimen- 

tul de recunoştinţă pentru binele primit îşi găsea expresia 

şi satisfacția întrun bine echivalent. oferit binefăcătorului, - 

“cum pe de altă parte un rău' îndurat trebuia compensat 

printrun rău echivalent întors răutăcătorului. Acest prin- 

cipiu -de dreptate s'a exprimat mai întâiu' prin jocul na- 

tural âl acţiunii şi reacţiunii, prin exprimarea spontană a 

recunoştinței și exprimarea spontană a urei, a setei de 

răzbunare.. „Ochiu pentru ochiu şi .dinte pentru dinte“, a 

fost principiul originar .al. dreptăţii, cum de altfel şi obli-: 

gația de a răsplăti binele cu bine nu era mai puţin puter- 

nică. Acest principiu al „talionului“, al echivalenţei faptei 

şi răsplăţii, în bine și rău, izvorît-nemijlocit din sentimen- 

tele subiective de recunoştinţă şi răzbunare, s'a transfor- 

mat întrun principiu obiectiv de cumpenire justă a obli-. 

gaţiunilor ce le-a contractat individul faţă de alţii, şi a 

pedepsei ce trebue să i se aplice pentru vătămarea altora. 

- Obiectivitatea justiției îu asigurată în societăţile progre-" 

sate abia prin instituirea de judecători, de arbitri, fie că 

erau aleşi 'de ambele părți interesate, fie că erau instituiţi 

de societate. a i 

Ideea de justiţie, de dreptate, îşi are deci rădăcinile în 

sentimentul moral, în deosebirea spontană a binelui . și. 

răului prin. reacţiunea conştiinţei morale, dar ea se obiec- 

tivează apoi în instituția socială a dreptului, eliminându-se 

în acest fel elementele subiective, contingente: izbucnirea 

spontană a pasiunilor individuale şi, prin acest fapt, tul- 

burarea ordinei sociale. Conştiinţei morale individuale i se 

dă satisfacţie, dar în acelaş timp se evită conflictele vio- 

lente între indivizi în sânul aceleiaşi societăţi. 

“Pentru a lămuri mai bine ideea de justiţie, trebue să 

ținem seama de faptul că ea ocupă un loc intermediar între 

morală -şi drept. | 

Dreptul anume nu are în vedere decât “instituirea de



“norme pentru menţinerea ordinei sociale, iar ordinea so- 
cială în general: adeseori nu coincide cu ordinea morală. 

„Astiel instituţia sclavajului în antichitate fără îndoială că 
nu poate fi numită morală, dar ea era o ordine de drept, 

d ordine juridică. Şi în zilele noastre dreptul nu este în 

orice caz. concret expresia moralei. Un exemplu ne-va lă- 

muri: Un părinte susţine familia sa din munca mâinilor. 
sale și din câştigul său plătește chiria pentru locuință; el 

“moare şi lasă o văduvă cu cinci copii mici, care după moar- 

“tea soţului ei nu mai poate plăti: chiria.” Proprietarul: are 

dreptul să o scoată din locuinţă, dar dacă. o face, fapta 
sa nu poate îi numită morală. Dacă văduva. nu vrea să 

”. părăsească locuinţa; proprietarul se va adresa judecăto- 
rului. In unele societăţi judecătorul va avea putinţa să în- 
dulcească dreptul prin dreptate, prin echitate, ţinând adică 

"seama de prescripţiile morale. In unele societăţi şi în anu- 
mite epoci intervine şi religia pentru a îndulci: „nedrep- 
tatea dreptului“. „Summum ius poate îi adeseori.,,summa 
iniuria”, dacă se accentuează prea mult caracterul „an10- 

„ral” al 'dreptului.- 
Din exemplul instituţiei sclavajului - “vedem că dreptul 

" fixează norme cari corespund structurii societăţii, stratiti- 
cării sociale în temeiul intluenţei factorilor politici și eco- -. 
nomici, care a dat naştere stărilor şi claselor sociale. Scla- 
vajul, iobăgia, privilegiile nobilimii, dar şi situaţia femeilor 
şi copiilor sunt reglementate de drept, adeseori în contra- 
dicţie cu principiile morale, deci neţinându-se seama de 

“dreptate. Prin reacţiunea - conştiinţei morale a indivizilor 
“dreptul a evoluat spre dreptate. Chiar în antichitate, soarta 
sclavilor, situația. femeii şi a copiilor, situaţia claselor de : 

„jos apăsate de clasele privilegiate, s'a îndulcit. La această 
: evoluţie a dreptului spre dreptate, spre echitate şi morală, 
a contribuit gândirea filosofică şi, în urmă, în legătură cu 
filosofia morala religioasă, în primul rând creştinismul. 

3. „Dar, deşi” în teorie, în. mod principial deci, ideea de - 

 



39. 

justiţie, deci a dreptului întemeiat pe. morală, apăru de . a 

timpuriu, realizarea deplină a acestui postulat m'a  îost 

atinsă nici azi. Se. poate afirma însă că: în cursul veacu- - 

rilor străduinţa a fost continuă pentru. a apropia dreptul 

de justiţie şi, prin ea, de morală. 
“Ideile filosofice şi religioase au împins la reforme sociale 

(politice şi economice) cari au înlesnit instituirea de norme 

de drept cari să corespundă definiţiei: „ius est ars aequi 

"et boni”. " E Ma 

In Republica lui Platon, se expune problema „dreptăţii” 

ca virtute morală și totodată ca fundament al organizaţiei 

sociale. Dacă „dreptatea”. ar. fi identică în sufletul omului 

şi în ordinea socială, idealul: binelui ar îi înfăptuit; cu alte . 

cuvinte, progresul şi perfecțiunea umană depind de posi- 

bilitatea 'de a realiza cea mai' mare dreptate în lume, de a 

întemeia. comunitatea omenească pe norme morale. 

Această idee de dreptate: stă şi la baza creştinismului; 

aci ea dobândeşte o putere irezistibilă asupra sufletelor 

prin faptul că se înțemeiază.pe credinţa în existența unui 

“Dumnezeu care întruchipează binele absolut. In - persoana 

sublimă a Mântuitorului ideea binelui şi-a găsit expresia 

cea miai desăvârşită şi apariţia lui. Isus pe pământ a pre- 

gătit şi. grăbit izbânda ideii .de dreptate, de justiţie, în - 

societatea umană. Inaintea judecătorului suprem, „care va 

veni să judece viii şi morții”, omul nu va avea să-dea nu- 

mai seama, dacă faptele sale. au. fost legale, deci în con- 

formitate cu- dreptul, ci dacă au fost bune, drepte, juste, 

morale. e De a 

Adevăratul progfes al omenirii nu. consistă deci în in- 

venii tehnice, în perfecţionarea armelor pentru. războiu, 

în rafinarea mijloacelor pentru satisfacerea plăcerilor, etc., 

ci în intensificarea sentimentelor de dragoste pentru aproa- 

pele, de milă pentru cei slabi şi suferinzi.” . a 

Instituţiile de educaţie şi cultură sufletească," instituţiile 

de caritate (spitale, aziluri, etc.), asociaţiile de ajutor re-
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ciproc, acestea arată gradul de “progres al unei naţiuni. 
Adevărat este că progresul. tehnic,: material, (civilizaţia 
spre deosebire -de cultură), a înlesnit în multe privințe 
progresul moral. In primul rând medicina, arta de tămă- 
duire a suferințelor trupeşti, a profitat pe urma progre- 
sului tehnic” şi în legătură. cu ea. toate. instituţiile. menite 
să previe şi să înlăture mizeria şi suferința omenească. 

Dar. progresul tehnic cuprinde şi mari primejdii, cari, 
în: cursul secolului al XIX-lea, s'au arătat în toată puterea 
lor. Maşinismul şi industrialismul au dat naştere la mari 
deosebiri şi antagonisme între clasele sociale, au răspân- 
dit vicii şi trebuinţe 'de lux până în cele mai largi pături 
ale populaţiei, au deslănţuit: toate  pornirile „egoiste, ame- 
nințând societatea cu atomizarea şi anarhia. 

Indreptarea nu poate veni decât iarăşi dela redeştepta- 
rea conştiinţei. morale,. prin colaborarea filosofiei - cu-re= 
ligia pentru a arăta calea adevărată spre progres prin 
năzuinţa de realizare a valorilor morale, a binelui în toate 
formele. sale. | - 

In “istoria doctrinelor morale se: desprinde această idee 
conducătoare, de: a opune tendințelor egoiste și materia- 
liste idealul binelui, un sistem de valori spirituale, menite 

„să-i dea individului criterii de conduită, : o. fundamentare 
a judecăților sale morale. 

O privire asupra marilor concepţii etice ne va arăta stră- 
duinţele celor mai iluştri gânditori ai omenirii, de a găsi 
deslegarea cea mai potrivită a problemelor de cari .de- 
pinde, se poate afirma cu tot: dreptul, soarta umanității. 

 



PARTEA a Il 

MARILE CONCEPȚII ETICE



CAP. V. 

Încadrarea sistemelor de ctică 
ca atitudini, anumite de! viaţă, în condiţiile istorice şi sociale 

ale unei epoci. 

* Clasificarea sistemelor etice 
după felul cum răspund la problemele: 

a). Originea (izvoarele) judecăților etice 

b) Criteriul specific al moralului (natura elementelor 

veneral-valabile din actele morale) : 

_c) Obiectul conduitei morale. 

1. Ca toate ştiinţele, şi ştiinţa morală, Etica, s'a născut 

din. nevoi practice. Inceputurile reflexiunii asupra regulelor 

de conduită, a căror observare e necesară pentru binele - 

şi fericirea individului, le găsim în proverbele și maximele 

„Populare. Ele reprezintă, într'o formulare. concisă și lesne 

de reţinut, 'sfaturi pentru. conduită, rezultate din expe- 

riența de toate zilele. „Inţelepciunea“ aceasta populară. își 

găseşte apoi expresia în literatura didactică, în colecţii de 
învățături şi. sentenţe,, îmbrăcate într'o formă. atractivă. 

Exemple sunt fabulele lui Esop şi Panciatantra (cele cinci 

cărți ale înţelepciunii), cele: dintâiu răspândite în lumea 

elină, iar cele: din urmă create de geniul poporului in- 
dian.*) Şi poporul nostru are o mare mulţime de pro-! 
verbe şi maxime, multe din ele comune tuturor popoarelor, 

izvorite deci din fondul sutletesc universal-uman. Ca și 

  

*) Panciatantra a fost tradusă- din: limba: sanscrită de “d-l Th. 

Simenschy şi. a apărut în editura „Cartea Românească", Bucureşti.
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în începuturile literaturii, avem de a face aci cu autori ne- 
cunoscuţi, anonimi. Apar apoi nume de personalităţi că- 
rora li se atribue unele din aceste produse spirituale. 

Astiel în domeniul moralei, se amintesc, în Grecia an- 
tică, cei şapte înţelepţi, reprezentanţi ai înţelepciunii prac- 
tice, cărora li se atribue enunţarea de anumite precepte 
morale, menite să servească ca îndreptar pentru viaţă. In- 
tre “aceşti înţelepţi e numit şi Thales, care e considerat şi 
ca primul filosof .elin.. Astfel .se face legătura între înţe= 
lepciunea populară şi gândirea filosofică, așa cum litera- 
tura cultă a unui popor îşi: trage originea din literatura 
populară. o. | E - 

Etica filosofică deci nu poate fi considerată ca o plăs- 
muire subiectivă, izolată de viaţa socială, ea exprimă dim- 
potrivă idealul moral al unei naţiuni întro anumită epocă, 
ideal conturat şi structurat acuma prin conştiinţa indivi- 
duală a fiecărui filosof. | 

Concepţia despre lume şi viaţă, despre societate, despre 
rolul individului etc., probleme cari constituesc obiectul 
filosofiei, își ia elemeritele din realitatea vie; ea va fi in- 

” îluențată de toate manifestările sufletului colectiv dintro 
anumită epocă. | e 

In acest fel și concepţia morală a diferiților filosofi va. 
depinde de loc și timp, şi va oglindi idealul moral al s0- 
cietăţii în care trăește filosoful, redând în acelaş timp şi originalitatea individuală a gânditorului. * | 

Sistemele de etică deci vor avea un caracter național 
și istoric. Ele trebuesc înţelese şi interpretate în cadrul 
culturii naţiunii din care: face parte filosoiul şi prin prisma | epocei în, care au fost elaborate. Astfel vorbim de o filo- sofie elină, *) cu un caracter naţional bine pronunţat, iar 
înăuntrul filosofiei eline vom deosebi epoci, cu subdiviziu- - nile ei. 

| ————— | 
=) Etica făcând parte integrantă din filosofie, împărțirea aceasta e valabilă şi pentru istoria acestei şiiinţe.. : - 

apa pa 
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Impărțirea obicinuită este: [. epoca presocratică; Il. 
epoca attică; III. epoca elenistă-romană; IV. epoca neo- 
platonismului. 'In acelaș fel se face împărţirea. şi pentru 
timpurile ce urmează: d. ex.: filosofia franceză din sec. 
XVIII are un caracter bine stabilit, atât naţional cât şi al 
epocei. : 

Dar pe lângă diversitatea sistemelor de filosofie, deci şi 
de etică, rezultată din caracterul lor naţional şi istoric, 
există o deosebire cu mult mai importantă între ele, anume 
modul cum aceleași probleine fundamentale sunt rezolvite 
de diferiţi filosofi. 

Din acest punct de vedere filosofia şi etica lui Platon, 
de pildă, intră în aceeaşi categorie cu etica lui Kant, pe 
când: etica lui Epicur va face parte din categoria eticei 
empirice- sensualiste care în timpurile mai noui porneşte 
dela Locke şi își găseşte expresia cea mai lămurită în 
şcoala .utilitaristă. 

„Şcolile filosofice“ cum s'au constituit şi i organizat în 
Grecia, începând cu Pythagoreenii, dau un criteriu mult 

mai important de clasificare a . sistemelor etice, decât cel 

_ naţional şi istoric. 

Căci trebue să ne dăm seama că în filosofia elină pro- 
blemele filosofice și morale. au fost analizate în toată în- 

tinderea' lor, atât în ce privește sfera cât şi conţinutul lor, 
dar şi în: ce priveşte mijloacele şi posibilităţile de des- 
legare. 

Popoarele europene cari, începând cu Romanii, au intrat 
rând pe rând în sfera culturii eline, n'au făcut: decât să. 

îmbogăţească patrimoniul cultural moştenit dela .Greci. Şi 
mai mult. Popoarele europene, de rasă albă, venind în 

timpurile noui în contact cu toate popoarele lumii şi cu- 

noscând diferitele culturi necunoscute în vechime, au con- 
statat că aceste culturi nu 'conţin elemente noui' cari ar 
face să se simtă nevoia unei noui orientări a culturii spi- 

rituale: Grecii au străbătut şi pătruns toate adâncurile şi
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- toate înălțimile cugetării umang, dându-i prin graiul. lor 
capabil de a exprima cele mai subtile nuanţe ale. gândirii, 
O formă desăvârşită şi neîntrecută. Aşa cum arhitectura şi 
„sculptura, precum şi. unele genuri literare, şi-au ajuns în 
epoca clasică elină limita.de perfecţiune; astfel şi filosofia 
elină rămâne izvorul nesecat şi perpetuu pentru cugetarea 
filosofică. | | o E 

" Această desăvârşire. a cugetării umane în filosofia elină 
şi-a găsit cea mai puternică şi înaltă confirmare prin con- 
topirea moralei eline cu cea creştină. Creștinismul i-a: dat 
filosofiei grecești suportul religios, i-a deschis drumul spre: 
inima umană; în' schimb filosofia elină i-a dat religiunii 
creştine suportul raţional, teologia, ştiinţa despre Dumne- 
zeu, înlesnind în domeniul teoretic: concilierea între cre- 
dinţă şi ştiinţă, iar în domeniul social împăcarea între cla- 
sele sociale: clasele. conducătoare, culte âjungând pe calea 
raţiunii, cu ajutorul filosofiei, la acelaş Dumnezeu pe care 
clasele de jos îl cunoșteau nemijlocit prin sentiment pe 
calea revelaţiei. | ” CT 

2. Diversitatea sistemelor etice nu rezultă deci, precum   am arătat, din deosebirile lor naţionale Şi istorice cât mai _- 
ales din felul cum a fost concepută și pusă problema mo- 
rală, deci din divergenţele de opiniuni ale filosofilor asu- 

„Pra: a) originei ( izvoarelor) judecăților etice, b) criteriului 
specific al moralului (natura elementelor. general-valabile 

- din actele morale) şi c ) asupra obiectului conduitei morale. 
"- Ad a). Dacă vorbim de originea sau de izvoarele jude- 
căților morale, nu avem în vedere operaţiunea formală: a 
judecării, care este totdtauna o operaţiune logică și își are „deci fundamentarea în inteligenţă şi rațiune, ci noi vrem “să. descoperim elemcutul pe care se întemeiază adevărul - judecăților morale. Problema este deci de a: şti care este originea unei. judecăţi morale cum ar fi: „Ajutorarea .să- racilor este o îaptă bună“, sau: „Vitejia este '0 virtute”, .. „ mavariţia este un viciu”? Cu alte cuvinte: constatându-se
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că legătura între subiectul şi predicatul aceloi judecăţi este 
necesară (exprimă un adevăr),:pe ce se întemeiază această 

„necesitate? Nu sar putea oare întâmpla ca un om laş să- 
„afirme că „vitejia este un viciu“ şi „lașitatea o virtute”? - 
“Această afirmaţie: ar fi respinsă însă de toţi oamenii cu 
minte normală, la fel cum. ar fi respinsă afirmaţia că 
2X2=35. 

Totuşi, lașul ar putea arăta că laşitatea este mai bună 
decât vitejia întrucât îl fereşte pe individ de primejdii, deci 
ea rezultă din terdinţa' de conservare proprie a.individului 
— e deci bună. Dacă idealul moral ar îi conservarea pro- 
prie a: individului, — lașitatea ar îi'o virtute. 
Vedem, prin urmare, cum speculaţiunea.- asupra. proble- 

mei morale, poate face să se ivească divergențe de opi- 
- niuni asupra izvoarelor judecăților morale. . 

"- Dacă: „laşitatea” deci un anumit fel de comportament 

al individului, e considerată. din-punct de vedere obiectiv 
și e pusă în raport cu vitejia” , privită iarăş din punct de 

vedere obiectiv, nu există îndoială că laşitatea e un viciu 
şi-că vitejia eo virtute. Dacă însă.comportamentul indi- 
vidului e- judecat. din punct de vedere. subiectiv, ajungem 
la alt'rezultat. E 

Intr'adevăr sistemele de morală. se deosebesc în primul 
„Tând prin această alegere a punctului de vedere, în depen- 
denţă de: concepţia subiectivistă. pe deoparte şi cea obiec- 

tivistă-pe de altă parte. „Omul este măsura tuturor lucru- 
rilor”, a afirmat.sofistul Protagoras. De aci ar rezulta (deși 
nu el a tras aceste concluzii pentru morală, ci abia urmaşii 
săi) că bine este ceea ce e bine pentru subiect, pentru Eul 
propriu care judecă şi” că nu există un criteriu obiectiv 
-pentru bine şi rău. ” 

"Platon,. întemeiat pe învăţătura lui Socrates, a căutat să 
demonstreze că 'rațiunea ne dă criterii sigure și obiective 
pentru adevărul judecăților : morale. În rațiune deci :şi în 
desprinderea ei de sensibilitate vom căuta fundamentarea 

. 7 . 
x
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moralei, întrucât prin filosofare, prin cercetare continuă, 

„vom putea pătrunde până .la ideea binelui, la noţiunea lă- 

murită. şi neschimbată:a binelui. . .-. .. 
Izvorul judecății morale ar îi deci rațiunea. 
Această direcţie raționalistă sau intelectualistă e conti- 

nuată de urmaşii lui Platon şi culminează în timpurile noui 
în apriorismul kantian. 

Subiectivismul apare supt diferite forme şi dă naştere 

unor diferite direcţii etice. Caracterul: comun al tuturor 

direcțiilor subiectiviste este punctul de plecare dela expe- 

riența sensibilă, dela sentimentul de plăcere şi neplăcere 

care ar sta la baza judecăților morale. Aprobarea şi desa- 
probarea, exprimată în judecăţile morale, ar avea ca ultim 
temeiu plăcerea şi neplăcerea ce o produce, în conştiinţa 
individuală, acţiunea sau însuşirea supusă judecății morale. 

E de notat că opoziţia între obiectivism şi subiectivism 
s'a născut în domeniul moral, dar nu-și poate găsi desle- 
garea decât în domeniul cunoaşterii. Adică certitudinea în 
judecarea morală depinde de rezultatul cercetării asupra 
posibilităţii de a ajunge în general la certitudine în jude- 
care. De aceea nu se poate afirma chiar dela început că 
direcţia raţionalistă e cea adevărată, iar cea sensualistă- 
empirică e cea greșită. Intervine aci și dificultatea de a 
găsi principiul determinant al voinţei omeneşti, anume de 
a se şti, dacă voinţa este sau poate fi- determinată numai 

- de rațiune, sau este determinată numai de sentiment (plă- 
cere şi neplăcere, inclinaţiuni, tendinţe, — deci în general 
de viaţa afectivă), sau poate că în determinarea 'voinţei 
intervine atât raţiunea cât şi sentimentul, în proporţii dife- 
rite, (de ex.: după vâista individului, după sex, după rasă, 
dar şi după situația concretă în care e pus individul). .“ 

Accentuarea preponderenţei raţiunii sau a sentimentului 
desparte sistemele etice în cele două mari categorii (obiec- 
tiviste — raţionaliste — apriorice şi subiectiviste — sensua- 
liste-—empirice), lăsând-însă loc pentru concepţii. interme= 
diare, al căror tip este evoluționismul.
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In evoluționism raportul între e rațiune: şi sentiment e con- . 

siderat, atât în. individ cât şi în umanitate, ca: O: accen=. 

tuare progresivă - a puterii raţiunii asupra. vieţii. afective; 

pornindu-se dela o stare iniţială în care domneşte. numai 
instinctul şi trecându-se la o stare în. care apare voința 
conştientă determinată de idei raţionale. 

Ad b). Din expunerea precedentă va urma în mod logic 
şi divergenţa sistemelor etice în ce priveşte criteriul spe- 

cific al moralului (natura elementelor: general-valabile 'din 
actele morale). 

Direcţia raţionalistă-obiectivistă va considera binele şi 

răul ca 'determinări inerente faptelor şi însuşirilor supuse 
judecăților morale. O faptă este în sine sau bună sau rea, 

fără altă considerare, și mai ales fără considerarea efec- - 

tului produs de.faptă. "Această: concepţie ar: presupune sau. 
„că omul“cunoaşte în mod. nemijlocit, prin, intuiţie sau prin- 
trun „simţ moral”, calitătea morală a acţiunii, 'sau că ra- 

- țiunea îi înlesnește omului a deosebi binele de rău, iarăș 

fără a se considera efectul. Teoriile acestea, fie intuiționiste 
sau raţionaliste - (Kant) pot fi numite şi formaliste. 

Subiectivismul moral, (empirismul, evoluționismul) va 

"căuta criteriul specific al moralului în efectele ce le au 
acţiunile atât asupra individului făptuitor .cât . şi. asupra 
împrejurimii sale. Teoriile acestea pot îi numite teleologice 

(telos-scop),. criteriul moralului , este material : (în opoziție 
cu cel formal). - | 

In general ținta spre care tinde acţiunea ar fi căutarea 
binelui, conceput aci ca plăcere sau ca folos, fie al indi- 

vidului făptuitor sau al împrejurimii sale, presupunându-se 
că a face:bine altuia produce plăcere în conştiinţa bine- 

făcătorului, și tot aşa că urmărirea folosului propriu re- 

clamă respectarea infereselor celorlalţi oameni şi contribue 
pe de altă parte la bunăstarea lor. 

Teoriile teleologice. pot fi împărţite, după cele de mai 
sus, în hedoniste (hedone-plăcere) şi utililariste, după cum 

4
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se accentuează -mai..mult plăcerea: șau. folosul, ca -criteriu 

specific al moralului: In această categorie'ar intra.și eudai- 

monismul. (eudaimonia-fericire), care vede în căutarea fe- 

ricirii. în general criteriul „specific al: moralului. Dar chiar 

din cauza că noţiunea fericirii n'a.putut fi definită în mod 

lămurit, s'au ivit divergenţele -de ,opiniuni, şi “tendinţa. de 

a preciza mai deaproape scopul.acţiunii, afirmându-se că 
fericirea consistă în- dobândirea a ceea ce. este. plăcut 

sau util. | | Da a , 

Trebue să notăm aci că toate sistemele „etice: până la 

Kant pot fi numite feleologice, 'moralul fiind „definit prin 
scopul acţiunii, deci în 'mod material: 

Incercarea. lui Kant de a înlătura din criteriul moralului 

orice element: material, orice conţinut, şi de a-l. determina 

în -mod exclusiv - formal şi raţional, chiar dacă m'a reuşit 

pe deplin, totuş. a 'scos: în plină lumină insuficienţa con- 

cepţiei hedoniste şi utilitariste.. El a înlesnit întoarcerea la 

idealismul etic,: adică la căutarea scopului .acţiunii nu în 

binele propriu, în plăcerea. şi folosul ce rezultă din ac- 

ţiune pentru. făptuitor, ci în valoarea. obiectivă, socială şi 

umană, a scopului urmărit. 

“Ad c), Din clasificarea precedentă â sistemelor etice re- 

zultă şi deosebirea lor. după: obiectul : conduitei morale. 
Intr'adevăr, atât 'în clasificarea sistemelor după originea 
judecăților 'miorale, cât: și mai ales după criteriul specific 
al moralului, trebue să intervie şi distincţiunea lor după 

„obiectul. comportamentului moral. 
: Subiectivismul şi obiectivismul etic, interpretate din acest 

din urmă punct de vedere, se deosebesc şi prin faptul că 
Subiectivismul va pune la baza judecății morale egoismul, 
iar obiectivismul altruismul. 
„Dar. din clasificarea după criteriul specific al moralului 

se vede, că nu putem afirma chiar dela început o legătură 
necesară -şi exclusivă între subiectivism şi: egoism şi între 
obiectivism şi. altruism. Vom: încerca deslegarea acestei
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probleme, care are o importanţă deosebită atât pentru. în- 

țelegerea sistemelor de etică de cari ne vom ocupa în ca- 

pitolele următoare, cât.şi pentru iixarea idealurilor etice, 

menite să ne :călăuzească în acţiunile noastre., . sa 

“ Toate sistemele de morală pornesc. dela faptul, constatat 

și prin experienţa internă şi prin observăţia conduitei celor- 

“ Talţi oameni,. că omul năzueşte spre fericire. Şi sotiştii şi 

Socrates, Platon.şi Aristotel, morala creştină, Kant şi em-. 

piriștii englezi, admit acest fapt ca evident, rezultând din 

natura umană. | De E 

-“Daâr numai gândirea naivă ar putea susţine că din acest 

fapt rezultă nemijlocit. că omul este egoist, adică urmă- 

-_reşte.numai scopuri în vederea fericirii proprii. Căci. isto+ - 

ria și observaţia ne arată că au existat şi există oameni 

cari preferă să fie nefericiţi pentru a înfăptui şi asigura. 

fericirea altora. Adică: acești. oameni. îşi: găsesc fericirea 

proprie în acţiuni menite să fericească pe alții, îără a con- 

sidera dacă acţiunile lor îi. păgubesc pe ei înşişi, deci îi 

fac nefericiţi. A susţine că această fericire 'este şi ea egoistă, 

e absurd, deoarece viaţa de' toate zilele: ne demonstrează, 

că o mamă care rabdă o'viaţă întreapă' toate mizeriile mun- 

cind pentru fericirea copiilor ei nu:poate îi numită egoistă, 

chiar dacă fericirea ei consistă în jertfele! ce le aduce pen- 

tru 'copii.. In istoria omenirii găsim apoi chipuri măreţe de 

oameni cari s'âu' jertfit pentru binele omenirii fără con- 

siderarea fericirii lor proprii. lar cea mai sublimă pildă 

ne-o dă Isus Hristos, care şi-a dat viaţa pentru a mântui 

omenirea. | . | - 

Incercările de a întemeia morala pe egoism, arătându-se 

că omul, căutând fericirea proprie, nu şi-o poate dobândi 

decât prin respectarea intereselor aproapelui, se izbește 

„de aceste acţiuni cari dovedesc că altruismul este o por- 

„nire cel. puţin tot atât de puternică şi elementară ca şi 

egoismul. Ba mai mult. O faptă care în efectele ei spo- 

reşte fericirea aproapelui, dar care izvorăşte din motive
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egoiste, îşi pierde valoarea morală. Când un om ajută pt 
cei săraci pentru â fi lăudat, fapta lui nu este bună din 

punct de vedere moral, deşi e bună din punct de vedere 
social. Criteriul moral nu cere ca fapta bună să păgu- 
bească pe făptuitor, ci numai să nu fie săvârşită în vede- 
rea unui folos egoist. 

Nu trebue să existe intenţia de a se păgubi pe sine aju- 
-tând pe altul, pentru ca fapta să fie bună, dar trebue să 
lipsească intenţia de a considera promovarea fericirii aproa- 
pelui ca un mijloc pentru sporirea fericirii proprii. 

De aci rezultă în mod logic că fundamentul moralei tre- 
bue să rămână altruismul: şi că sistemele etice întemeiate 
pe principiul egoismului greşesc şi se încurcă în mod ine- 
vitabil în contradicții, Si 

Altruismul însă se împacă prea bine cu principiul feri- 
cirii, cum arată morala creştină. Dragostea, iubirea aproa- 
pelui, le leagă într'o unitate Superioară, întrucât această 
dragoste izvorăşte 'din dragostea către Dumnezeu, către 
binele suprem. Şi în năzuința spre acest bine, prin obser- 
Vvarea normelor morale, creştinul se face demn de ferici- 
rea eternă în comunitatea - celor drepți. 

Etica filosofică, renunțând. la suportul religiei, numai 
după lungi străduinţe şi rătăciri, a 'reuşit să se apropie, 
pe cale raţională de concepţia creștină. In morala kantiană 
etica filosofică și-a ajuns o culme neatinsă încă de niciun 

! gânditor. 

 



CAP. VI. - 

Direcţiile etice ale antichității. 

Înţelepciunea antică. Socrates. Platon. Aristoteles. " 

1. In cetăţile greceşti s'a 'desvoltat .de timpuriu o viaţă - 

intelectuală foarte vie: Schimbul de bunuri ideale şi ma- 

teriale între cetăţi, contactul cu culturile orientale, expan- 

siunea colonială şi” comerţul cu țări îndepărtate au trezit 

interesul și curiozitatea pentru toate lucrurile. Bogăția 

crescândă a promovat artele şi literatura, înlesnind for- 

mârea tinei clase intelectuale care, pe lângă educaţia cetă- -- 

țenească propriu zisă menită să cultive virtuțile politice, 

ostășeşti în primul rând, primea şi o educaţie intelectuală, - 

ştiinţifică și estetică. [dealul omului se schimbă. 

Năzuinţa nu era numai de a forma eroi, viteji, ci și 

înţelepţi, oameni cari.aut cunoştinţe despre toate lucrurile 

ce se pot şti, apoi experienţă în conducerea afacerilor . 

. publice şi în general în viaţa practică. Educaţia intelec-. 

tuală nu excludea pe cea fizică, ci constituia cu ea o uni- 

tate armonică. Omul trebuia să devină kalos kai agathos “ 

(frumos şi bun, la trup şi suflet). Această înălțare spre 

spiritualitate, spre idealul kalokagathiei, începe' în oraşele 

” ionice şi îşi găseşte desăvârşirea în cultura atheniană, în 

„epoca lui Pericles (+ 429 î. d..Hr.). 

Numai Statul lacedemonian. rămâne la vechile obiceiuri - 

războinice, considerând că cultura . spirituală,--ocupaţiunea - 

'cu artele şi cu ştiinţa moleşeşte trupul și slăbeşte puterea 

de rezistenţă a Statului. Spartanii preţuiau numai înţelep-. . .
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ciunea bătrânilor, cari erau consideraţi ca educatori fireşti 

ai tineretului. 

In anul 431 î. d. Hr. izbucni războiul peloponesiac, în 

care cele două State, Athena și Sparta, îşi măsurară pu- 

terile. 27 de ani dură acest războiu: și se termină cu în- 

îrângerea politică a Athenei. Dar puterea spirituală pe 
care și-o. dobândise Athena.în secolul al V-lea, ma putut 
îi înfrântă: acest oraş îşi păstră egemonia spirituală nu 

numai asupra' Greciei, ci îşi dobândi şi păstră această ege- 

monie asupra întregei lumi. Căci operele spirituale sunt 
indestructibile și eterne, :pe când cele materiale sunt supuse 
pieirii. ai E - : a 

- Chiar războiul peloponesiac, cu urmările sale. fatale per- 
tru morala: civică şi particulară, cu fenomenele de. anar- 
hizare morală cum le descrie cu măestrie neîntrecută Thu- 
„Kydides (460—395) în Istoria războiului peloponesiac; a 
trezit și conştiinţa morală -a generaţiei care văzuse stră- 
lucirea “Athenei supt înţeleapta conducere: a lui Pericles. 
Când, după moartea acestuia, Athena: ajunse să fie cou- 
dusă de „demagogi'“, când democraţia luminată şi disci- 
plinată se prefăcu într'o democraţie demagogică lipsită de 
idealuri morale şi: patriotice, problema. -conducerii sociale 
îşi: dobândi o importanţă: extraordinară şi, împinse la re- 
flexiune asupra normelor etice. .... : =. ap 
” Libertatea : democratică: -îngăduise venirea la Athcia a 
sofiştilor, cari propăvăduiau' subiectivismul şi relativismul 
etic. Tineretul athenian; dornic de învăţătură alerga să 
asculte prelegerile acestor profesori ambulanți, cari! pentru - 
învăţătura lor luau plată bună. 
“2. Impotriva acestor” răspânditori de idei ânarhice, se 
ridică cetăţeanul athenian Socrates “(469—399). Impins, 
Cum zicea el, de o voce internă, Socrates începu să caute 
adevărul, deoarece înţelepciunea sofiştilor,: pe cari avu o- 
cazia -să-i asculte, i se părea înșelătoare. - Metoda. de care 
se servea Socrates în-cercetările sale nu era.cea obicinuită.. 
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El nu adună un auditoriu peniru a expune ceea ce ştie-el,: 

ci din convorbiri cu oameni din toate păturile sociale, dân- 

sul vroia. să se instruiască, să scoată din interlocutorii săi 

adevărul asupra unei chestiuni puse. El se prefăcea deci 

că nu ştie nimic (,ironiă“ socratică), pentru a-i dovedi la 

sfârşit adversarului său, care la început se grăbea să-şi ex- 

pună înţelepciunea, că această înţelepciune e aparentă şi 

înșelătoare. -- 

-- Personalitatea sa atrase un mare număr de tineri din 

clasa conducătoare: Intre ei, unii căutau numai să-şi coin- 

plecteze cunoştinţele “fără interes mai: adânc pentru' pro- 

blemele filozofice. Intre aceștia îl putem numi- pe Alci- 

biade. Dar un “număr însemnat de tineri vedea în Socrate 

pe părintele lor sufletesc. Ei sorbeau cuvintele lui, âdmi- 

iau înţelepciunea lui şi rărhaseră credincioşi idealului pro- 

păvăduit de maestru. ' 

3. Cel mai însemnat discipol al lui Socrate a fost ge- 

nialul Platon (427—347). In vârstă de 18 ani intră în cer- 

cul dișcipolilor lui Socrates, la moartea acestuia el era de” 

28 de ani. Condamnarea nedreaptă a bătrânului înțelept, 

în care Platon văzuse întruchiparea idealului moral ome- 

nesc, îl împinse pe Platon să continue opera învățătorului 

său şi să dea doctrinei lui Socrate o formă definitivă. Scrie- 

rile sale. imită metoda socratică- (dialogul), iar Socrates 

însuş reprezintă în cele mai multe şi importante dialoguri 

persoana “principală. - 

“Dar Platon, pornind dela principiile: fundamentale ale ' 

lui Socrates, depășește filosofia socratică propriu 7isă şi 

construește un şistem al său,, la. baza căruia stă ideaiismul. 

Învățătura” lui Socrates” se înţemeiăză pe “principiul că 

prin cercetare neîntreruptă "puterii afla adevărul, și a- 

nume adevărul obiectiv, valabil pentru toţi oamenii. ':No- 

țiunile menite să ne dea cunoaşterea lucrurilor, trebuesc 

definite în mod exact, deoarece lăsându- le -mai multe în- 

țelesuri, cuvintele ce le exprimă 'nu' servesc decât să ne. 

înşele.
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Sofiştii înşeală: lumea, folosindu-se de multiplele, înțele- 
suri ce le pot avea cuvintele. Cum interesul său e 'concen- 
trat asupra problemelor morale, Socrate năzueşte.să deți- 

nească în prirhul rând noțiunile relative la morală: ce este 
virtutea? dacă există mai multe virtuți? dacă virtutea se 

poate învăţa? 

. Toate aceste cercetări au un-scop practic. Căci dove- 
dindu-se că virtutea se” poate învăţa prin cercetare filo- 

sofică, rezultă că cel ce are ştiinţa virtuţii nu poate greşi. 

Eroarea, şi în domeniul moral, izvorăşte din neştiință. Fi- - 
losoful, adevăratul filosof, nu poate greși. Inţeleptul, omul 

virtuos, mare nevoie de nimic. El e liber, el e adevăratul 

rege, căci cel ce nu posedă virtutea (care e identică cu 
înțelepciunea) nu poate conduce pe ceilalţi la fericire. So- 

crate crede în nemurirea sufletului, în puterea Zeităţii. Viaţa 
pe pământ e numai o stare trecătoare, moartea este [i- 

berarea sufletului din cătușele materiale, trupești. Filoso- 

farea este pregătirea pentru moarte, pentru ceasul libertăţii. 
Cetăţeanul trebue să se supuie legilor patriei sale, chiar 
când i se.face nedreptate. A suferi nedreptate e mai bine, 

decât a o face. 

- Scopul vieţii omeneşti este - dobândirea fericirii (eudai- 
monia), iar fericit nu poate fi decât înțeleptul, omul care 
cunoaşte binele adevărat. 

Platon fundamentează etica sa „pe teoria ideilor. Şi la el 
. binele suveran (suprem) este fericirea. Dar fericirea e de- 
terminată, nu ca la Socrates prin cunoaştere în general, ci 
prin cunoaşterea ideilor, a lumii ideale. Lumea așa cum 
apare simţurilor este vecinic schimbătoare, lucrurile indi- 
viduale m'au realitate. Realitate are numai ideea, noţiunea- 
imagine, sau arhetipul obiectelor sensibile, cu alte cuvinte 
speciile și genurile. Lucrurile individuale participă numai 
la realitatea ideii căreia-i aparțin. Şi despre însușiri, avem 
idei, — de ex.: ideea frumosului, care cuprinde. esenţa a 
ceea ce ne face să numim ceva frumos; tot aşa există ideea
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binelui. In lumea ideilor, reală şi neschimbată, există o or- 

dine, o ierarhie. Cea mai înaltă idee este cea a binelui, 

care poate îi numită şi divinitate. La cunoașterea lumii idei- 
lor nu se poate pătrunde decât prin filosofare. - - 

Puterea Care ne ajută să ne înălțăm la lumea ideilor 

este dragostea (eros), condiţiunea pentru a fi fericit este 
virtutea. . Virtutea . este cunoaştere, ea poate fi învățată. 

Cel ce cunoaşte nu poate greşi. Sufletul omenesc e com- 
pus din trei părți: raţiunea (td logistikdn), voința sau cu- 
rajul' (to thymoeides) şi afectivitatea sau dorința (t0 epi-. 

thymetikon). 
„Există. patru virtuți cardinale: înţelepciunea (Sophia), 

vitejia (andreia), stăpânirea de sine : (cumpătarea) (so- 
phrosyne) şi dreptatea. (dikaiosyne). 

- Inţelepciunea este virtutea raţiunii, vitejia e virtutea voin- 
ţei, cumpătarea consistă în echilibrul între voinţă și dorinţă 

pe deoparte şi rațiune pe dealtăparte, prin care se insti- 
tue dominaţiunea raţiunii. Dreptatea este virtutea generală, 

care face ca fiecare parte a sufletului să-și împlinească 
- rolul său specific. Virtutea ar putea fi definită deci şi ca * 

ordine sau armonie a sufletului, înfăptuită prin primatul 

raţiunii. 

Pe această etică individuală. Platon : îşi clădeşte şi etica 

sa socială sau, mai bine zis, politică. Statul, ca să cores- 

pundă ideii binelui, ca să fie bun sau virtuos,.ca în el să 
se poată realiza binele şi fericirea, trebue 'construit după 

imaginea sufletului omenesc în care domneşte raţiunea.-Ce- 
lor trei părţi ale sufletului le vor corespunde cele trei stări 

„sociale: păzitorii perfecţi (phylakes panteleis), din cari se 

“ aleg şi filosofii chemaţi să conducă - Statul, păzitorii (în 

sens mai larg, ostașii), şi muncitorii (agricultorii şi me- 

seriaşii — georgoi kai demiurgoi). Fiecare stare:se va o- 

cupa numai cu afacerile ce-i revin ei, adică primele două 

stări se vor abținea dela orice ocupație. în. vederea câștigu- 

lui şi Vor: servi numai Statul. . E
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“Statul ideal se poate înfăpiui numai dacă un -rege-ar fi 
filosof sau un filosof ar deveni rege: El -ar putea institui 
norme de educaţie în așa fel; ca indivizii înzestrați cu aj- 
tituidini pentru filosofie să intre în clasa conducătoare și 

„din ei apoi să se aleagă conducătotul . Statului, Grija cea 
mai mare o are Platon pentru: Organizarea educaţiei, în 
aşa fel ca Statul să devie cu adevărat o comunitate mo- 
rală, ferită de conflicte și de izbucnirea pasiuiilor. 
"> 4. Aristoteles (384/3—322"î, d. Hr.) întră la vârstă” de 
18 ani în Academia: lui Platon şi rămâne aci prin' 20 
ani. După moartea lui Platon, Aristoteles părăsește Athena 
şi sc întoarce abia în anul 335/4 şi întemeiază, în. Lykeion, 
o şcoală proprie, numită şcoala peripatetică. Aristoteles se 
deosebeşte foarte mult de Platon.: EI e înainte de toate 
savant, teoretician, tipul profesorului ocupat nuimai cu şti- 
inţa. Aristoteles are grija să delimiteze domeniile diferi- 
telor ştiinţe, să le ordoneze după anumite criterii; 1. : 
„In domeniul ştiinţelor, practice, servind acţiunii, Aristo- 

  

tel separă Etica de Politică, dar arată că între Politică, şi - Etică există o strânsă legătură, întrucât" numai în Staţ se poate înfăptui scopul etic: fericirea individului, "Etica: este 
deci subordonată Politicei; ea este știința sau studiul carac- terului omenesc. Atât Politica cât şi Eiica trebit să fie ştiinţe obiective, să se întemeieze pe observaţia faptelor şi să se ferească de speculaţiuni utopice. Deaceea Aristoteles critică teoria ideilor a lui Platon şi arată natura utopică a unor instituţii politice cerute de Plâton în : Republica sa. Aristoteles își întemeiază teoria sa despre” Stat pe studiul „ istoric-comparativ al constituțiilor concrete. Tot astfel pro- „Cedează şi în Etică: se va studia omul în tendinţele şi in- clinațiunile sale şi se vor analiza în mod obiectiv toate problemele aparţinând ştiinţei morale. o „Orice artă şi orice teorie, tot astfel orice acţiune şi orice hotărîre pare a avea ca ţintă un: bine; dă acesa binele e numit cu drept cuvânt lucrul spre care 'năzuese toate. »



  

59: 

Dacă, cercetăm: domeniul -acţiunilor vom vedea:că cei mai 

mulţi consideră fericirea (eudaimonia). ca bine.suprem. Dar 

„deşi toţi întrebuinţează acelaş nume, asupra ceea ce cred 

oamenii că. este: fericirea. nu există -uin' acord; mulţimea. o 

crede într'un:fel, înţelepţii în altfel. Astfel. unii. cred..că . 

fericirea stă în plăcere, bogăţie și onoare, câteodată chiar 

aceiaşi. oameni îşi schimbă. părerea: bolnavul:o. vede -în 

sănătate, săracul în bogăţie, cel neştiutor în.ştiinţă. - -: 

.. Străduindu-ne să punem ordine în. diversitatea acestor 

păreri şi să ajungem la o noţiune generală a binelui,. pu- 

tem. zice: binele. omenesc este activitatea sufletului - con- 

formă :cu virtutea..și, dacă există mai multe virtuţi, con- 

formă. cu cea mai bună: şi.ceea.mâi perfectă virtute. „La 

acestea :trebue 'să.se mâi adaoge, ca asta să dureze o viață 

întreagă; căci așa cum O rândunică și o zi încă nu face o 

vară, :aşa o zi sau un timp scurt încă. nu-i -dă nimănuia 

fericire şi beatitudine“. Di 

Nu se poate deci, după Aristotel, să se „precizeze chiar 

dela. început, pornind dela: principii generale, care este bi- 

nele. șuprem, ci 'trebuesc. considerate toate: împrejurările: 

Pentru fericire e nevoie .şi de o: anumită, bunăstare..mate- 

rială, pentru ca virtutea: să se "poată :desvolta.. Un virtuos 

nu: devine cu totul nenorocit, dacă îi lipsesc bunurile .ma- 

teriale, dar totuș această lipsă va: împiedica fericirea de- 

plină. Da 

„„ Plăcerea se adaogă: la fericire, şi mai ales la fericirea 

supremă, care e cuprinsă;în cunoaştere. . . --. ... : 

.Moralitatea se întemeiază pe libertate. Omul este 'liber, 

dacă,.-în acţiune, voinţei. sale nu -i se opune nicio piedică 

şi dacă poate delibera înainte de a.se hotărî să acţioneze 

întrun fel sau altul.. Neştiinţa şi constrângerea suprimă li-. 

bertatea.: i SR Si 

:» Omul este deci responsabil pentru faptele sale, deoarece 

are libertate şi” deoarece în puterea -sa stă să fie. bun sau 

rău. Dacă însă prin repetarea. acțiunilor bune sau rele '0-



60 

mul a dobândit un caracter determinat, acest caracter. este, 

ca sănătatea sau boala, neschimbat și nu mai stă în pu- 

terea subiectului. 

-Virtutea este activitatea în conformitate cu raţiunea; ea 

rezultă din funcțiunea raţiunii de a'stăpâni afectele, dar 

poate fi şi o activitate a raţiunii înseşi. De aci urmează 

că virtuțile sunt de două feluri: etice sau practice, întru- 

cât se referă la 'raportul raţiunii faţă de pasiuni, sau dia- 

nottice (sau logice), când privesc activitatea raţiunii în- 

seşi. 
Virtutea etică este media între două extreme, cari sunt 

amândouă rele. Astfel, vitejia stă la mijloc între: temeri- 

tate şi laşitate, stăpânirea de sine între desfrâu şi nesim- 

țire (cu privire la plăcere şi neplăcere), mărinimia, între 

trufie şi micime de suflet (micropsychia), etc. 

O atenţie specială îi dă Aristoteles „dreptăţii“ (dikaio- 

syrie). Ea este virtutea perfectă care cuprinde în sine toate 

celelalte virtuţi. 

Dar ea poate fi considerată şi ca o virtute lângă cele- 

lalte virtuţi. In acest caz ea poate fi divizată în „drep- 
tate distributivă“, care se aplică la împărţirea de onoruri şi 
bunuri. între membrii aceleiași comunităţi, şi în „dreptate 
reparatoare“, aplicată în comerţul oamenilor întreolaltă. 

Dreptatea reparatoare este sau voluntară, de ex. la con- 

tracte, sau involuntară, de ex. la pedepse. 

Echitatea complectează legea. Dispoziţiunile. legii sunt 

generale, dar nu corespund oricărui caz particular, astfel 

că -prin echitate se pot netezi asperităţile și rigiditatea legii.: 

Virtuţile dianoătice sau intelectuale, le împarte Aristote- 

ies, pornind dela constatarea că două facultăţi îl determină 
pe om în acţiunea sa: dorinţa şi raţiunea. inta comună 
a amândurora este adevărul, iar virtutea fiecăreia dintre 

cle este ceeace îi înlesneşte să atingă adevărul. Şi sunt 
cinci stări sufleteşti prin cari noi “pătrundem la adevăr: 
ştiinţa (episteme), arta (techne), înţelepciunea practică
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(phronesis), raţiunea intuitivă (nus), înțelepciunea teo- 

retică (sophia). Cea mai înaltă virtute intelectuală este 

înțelepciunea teoretică (sophia). 'Ea cuprinde în sine in- 

tuiția şi ştiinţa, îndreptată spre obiectele cele mai înalte. 

Un loc important ocupă în Etica lui Aristoteles expune- 

rea sa despre prietenie (philia). Prin termenul acesta, Aris-. 

toteles înţelege orice fel de asociaţie între egali, întemeiată, 

fie pe interes, sau pe simpatie, pe concordanța caractere- 

lor. Pentru fericire e necesară prietenia între oameni huui, 

'virtuoşi. In aceste expuneri Aristoteles pregătește şi con- 

cluzia sa în problema vieţii ideale. Viaţa ideală e cea teo-. 

retică, contemplativă, ocupaţiunea cu ştiinţa, dragostea 

„pentru adevăr, fără a căuta foloase materiale. . Viaţa a- 

ceasta contemplativă se întemeiază pe viaţa morală, pe 

desvoltarea virtuţilor practice, întrucât înţelepciunea prac- 

tică asigură, prin organizarea rațională a. Statului,. posi- 

bilitatea studiilor ştiinţifice şi filozofice... . 

“ Etica lui Aristoteles a rămas, ca şi Politica sa, un mo- 

del de expunere obiectivă, ştiinţifică a problemelor tratate, 

fără a le întuneca prin speculaţiuni metatizice şi fără a 

cădea în extreme. El ţine seama și de natura omului şi de 

împrejurările “exterioare ' cari influențează moralitatea. 

Ceeace i se poate obiecta este că nu adânceşte unele: pro- 

bleme importante,-de pildă, problema libertăţii, şi că ade- 

seori lipseşte legătura strânsă între raţionamentele sale. 

Dar el însuş arată că în acest domeniu nu e posibilă apli- 

carea unei metode deductive, scoborârea dela principii la 

fapte, ci că aci e vorba de a ne urca dela faptele empirice 

la principii. - | . 

Se desprinde însă din expunerile sale cu toată claritatea 

eudaimonismul şi raționalismul său, precum şi noul ideal 

"etic, care este savantul, omul de ştiinţă. Desinteresarea 

pentru viaţa practică şi căutarea plăcerii şi fericirii în cer- 

cetări ştiinţifice, în „filozofie“, în comunitatea unor prie- 

-teni cari au aceleaşi preocupări i se pare lui Aristoteles 

viața cea mai ideală.: .. RR 

7
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-. Asttel se pregăteşte în lumea antică.acea izolare a „şcoli- 

lor filozofice“, 'a cercurilor de săvanţi,: cari, ferite de zgu: 

duirile şi tulburările vieţii politice şi sociale, îşi continuă 

. cercetările şi pun. temeliile civilizaţiei europene. Din aceste 

şcoli se nasc mai târziu Universitățile, ca instituţii de știință 

“și cultură, integrate mai întâiu în organizaţia bisericii. creș- 

tine, iar apoi în organizaţia Statelor ivite în. cuprinsul im- 

periului roman şi a celor ce au: intrat mai” târziu, în. sferă 

civilizaţiei greco-latine. . :  - a : o 

- Dar chiar obiectivitatea: eticei aristotelice, această ps 

de unilateralitate, o “făcea improprie pentru a: rezolvi-pro= 

blemele morale practice dela ordinea zilei. Șocrate şi Pla- 

ton erau reformatori sociali, etica lor era pusă în' serviciul 

unui ideal bine lămurit; menit să împingă la acţiune;.la 

imitare. Republica lui. Platon -â servit până în timpurile 

noui ca model tuturor reformatorilor sociali,; atât celor ra= 

ționali, cât şi utopiştilor.. E : 
„. Alţi urmaşi ai lui Socrate interpretând învăţătura sa îie-. 

care în felul său,-după inclinaţiunile personale, au încer- 

cat diferite deslegări ale problemelor etice. . 
“Din :aceste şcoli socratice unilaterale și în urma inluen- 

țelor altor concepţii filosofice, s'au - constituit două școli; 

cari. au avut mare. răsunet și, cel puţin una, din ele, şi o 

mare influență asupra vieţii . sociale: şcoala epicureică. şi 

școala stoică. ia
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Direcţiile etice. ale antichităţii 

Epicureismul: Epoca stoicismului. Neoplatonismul. . 

N Am văzut la Aristoteles. cât de dificilă este definiţia, 

delimitarea exactă, a noţiunii de fericire, mai ales din punct | 

de vedere al valorilor a'căror dobândire :constitue fericirea. 

„ Socrate nu îixase,-pentru concepţia sa eudaimonistă, un 
ideal. etic bine lămurit, iar personalitatea sa şi viaţa sa: 

era cea a unui om superior, genial, dar nicidecum a unui 

om'cu o structură sufletească simplă şi străvezie. El e:re- 

ligios şi mistic (credința sa în daimonion, în vocea in- 

ternă care-l opreşte -dela anumite fapte), dar totodată 'de: 

o inteligenţă clară, care pătrunde: în cele mai ascunse sub- 

tilități logice; el nu caută: plăcerea cu orice preţ, dar nici 

nu o dispreţueşte; îi place să-petreacă într'un cerc de prie- 

teni până în zori de zi discutând asupra celor mai înalte 

probleme filosofice; el mare trebuinţe cari să-l.facă a căuta 

câștig şi bogăţie, dar nu afirmă că înțeleptul trebue să fie. 

sărac, el e viteaz, cum. a dovedit-o în lupte (la Potidaea, 

unde i-a salvat lui Alcibiade viaţa şi onoarea, scoţându-l 

rănit din luptă cu arme cu tot, la Delion şi Amphipolis), 

dar nu pune vitejia mai presus de înţelepciune; el e pa-. 

triot înflăcărat şi cere, ascultare necondiționată de legile 

patriei, dar critică cu severitate lipsa de pricepere şi pre- 

gătire a conducătorilor Statului, demonstrând. că politica 

este cea mai grea artă, care cere deci şi cea mai temeinică 

| pregătire — “cunoaştere. perfectă a artei: guvernării; el e
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aristocrat în felul său de a gândi și făptui, dar democrat 

după naştere şi predilecția sa de a se amesteca în mulţime 

şi a intra în vorbă cu oameni de orice condiţie socială; 
dar democraţilor le era suspect prin faptul că în jurul lui 

„se adună tineretul aristocratic, iar aristocraților prin îap- 

tul că recunoştea numai o ierarhie a meritului personal, 
fără considerarea bogăției şi a nașterii. Trebue să mai 

adăogăm la acestea contrastul între frumuseţa - şi nobleţa 

sa sufletească şi lipsa de graţie a înfățişării sale trupeşti. 

Astiel, personalitatea lui Socrates întrunea cele mai etero- 
gene. elemente într'o unitate armonică, ceea ce explică şi 

atracţiunea ce o exercita asupra oamenilor din jurul său. 
Geniul se prezintă totdeauna în această formă. enigmatică 
şi problematică, în această unire de contraste. - 

“ Intre. discipolii nemijlociţi ai..lui. Socrates, doar. Platon, 
după cum am amintiţ, a încercat să-i. înţeleagă profunzi- 

mea gândirii. Dar şi el l-a idealizat, l-a văzut prin cu- 
getarea sa, îndreptată spre construirea sistemului său filo- 
sofic. Xenophon, alt elev al lui Socrate şi cam de aceeaș 
vârstă cu Platon, mai puţin filosof însă, îl: descrie pe So- 
crates aşa cum l-a văzut mulţimea: ca om virtuos şi de 
inteligenţă superioară. Ostaș şi agricultor, fără interese fi- 
losofice mai adânci, Xenophon scoate la iveală în. primul 
rând morala practică a lui Socrates. 

Intre ceilalţi discipoli: ai-lui Socrates, cari au continuat 
să se ocupe cu îilosofia, unii şi-au concentrat interesul a- 
supra problemelor logice şi metafizice, alţii asupra proble- 
melor morale. Dintre aceştia din urmă, cari au creiat cu- 
rente ctice. bine: lămurite,  Antisthenes din - Atena a 
deschis o şcoală în gimnaziul „Kynosarges“, şi, de aci a- 
ceastă direcţie a primit numele de „Școală cinică“. EL în- 

„Vaţă că virtutea este singurul bine, şi că pentru fericire 
„omul nu are, în-afară de. virtute,- de nimic nevoie. El ac- 
centuiază deci . „autarkia virtuţii“. Pilda lui Socrate care 
prin viaţa « sa a arătat că înțeleptul nare „trebuințe ș şi că
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însuşirea” sa principală este tăria de caracter, devine : la 

discipolul său principiul teoriei etice. Prin faptul că ur- 

mașii şi adepţii lui, între cari cel mai însemnat e Diogene 

din Sinope, au dus teoria şi practica „lipsei de trebuinţe“ 

şi a „autarkiei“ la extrem, criticând toate instituţiile, toate 

tradiţiile sociale şi.religioase, predicând şi cosmopolitismul, . 
afirmând că ceea ce e îngăduit. să aci, poţi face și în. 

public, : („neruşinarea cinică“), toate aceste au trezit re- 

sentimentul . oamenilor împotriva lor și au. dat cuvântului 
„cinic“* un înţeles peiorativ. Cinismul se menţine ca. doc- 
trină până în primele secole ale erei creștine, şi între filo- 

sofii cinici găsim și creștini cum este Maximos din Alexan- 
dria (pela 380 d. Hr.). Ascetismul creștin cum apare în; 
viaţa .monahală se: apropie de. concepția, cinică originară. 

. Dacă şcoala cinică pune toată greutatea pe autarkia-vir- 

tuţii, şcoala cyrenaică a iui Aristippos (din Kyrene) ac- 

centuează şi exagerează elementul hedonist -din. eudaimo- 

nismul lui Socrates. EI îşi întemeiază doctrina sa- despre 
plăcere, consideră ca - fundament al--moralei, : pe doctrina 

sensualistă a sofiştilor. Dar pentru alegerea țintei plăcerii, 

el adoptă, urmând pe Socrates, ca criteriu cunoașterea. Cer- 

titudine. asupra lucrurilor. nu dobândim. decât. prin simţuri. 

“Deaceea.: şi: acţiunile :noastre: trebue :să fie. determinate! de 

senzaţii, şi în mod natural: senzațiile de. plăcere vor. fi ținta 

acțiunilor noastre. Inţeleptul va căuta să dobândească plă- 

cere, dar.el va căuta, prin. cunoaştere,. să nu fie stăpânit 

de. ea, ci să. rămână dimpotrivă liber în alegerea mijloace- 

lor. menite să-i procure plăcerea. - .. ea a 

-Hedonismul cyrenaic şi-a căpătat. însă. o , fundamentare 

filosofică mai amplă în şcoala epicureică, precum. şi etica 

cinică a apărut, întro formă mai nobilă şi. legată .de :o 

concepţie . filosofică sistematică despre lume, în şcoala 

stoică, - : i Mite 

Amândouă aceste doctrine, epicureismul şi stoicismul: au 

“avut-o influenţă adâncă -asupra claselor. intelectuale;. atât 

5



"66 

prin morala lor, cât şi : prin ştiinţa pe -care se întemeia 

morala... - DE 
2. Vom vorbi mai întâiui despre Epicureism întrucât doc- 

trina aceasta: ma avut, din punct de vedere etic, importanţa 
şi influența ce'a dobândit” stoicismul prin apropierea sa 

„de creştinism. Hedonismul în general nu s'a. împăcat și nu 

“se. împacă cu concepţia creştină; la Epicureism. a mai în- 
_tervenit și faptul 'că fizica sa, ştiinţa despre natură şi des- 

pre structura Universului, 'se întemeiază pe concepția ato- 

mistă-materialistă a lui Democrit. Epicureismul a fost Con- 

"siderat de creştinism ca doctrină ateistă. 

Epikuros din Athena (342/41—271/0) întemeiă şcoala 

“sa pe la anul 307/6 la Athena în grădina sa, pe care 0. 
-1ăsă apoi prin testament spre întrebuințare şcolii sale. 

Ştiinţa despre. natură ' “Epicur o crede necesară întrucât 

- cunoaşterea 'ordiriei naturale a lucrurilor ne fereşte de tul- 
burările sufleteşti rezultate din superstiții deşarte. Această 

cunoaștere ne arată că lumea nu e creiată de zei şi că su- 

fletul nu este: nemuritor. Lumea există din vecie. Ea este 
compusă din atomi şi din vid. Atomii au năzuința să cadă 

„în jos. Printr'o deviaţie întâmplătoare a' unor: atomi re- 
“zultă ciocniri şi mişcări de rotaţie (vârtejuri), din cari se 

nasc lumile. Numărul lumilor e infinit. In spaţiile între 

lumi (intermundii) locuesc zeii, ducând o viață fericită, 
fără să aibă grija cârmuirii lumii. 

Sufletul e format din atomi netezi şi rotunzi.. Suiletul 

e ţinut la un loc prin învelișul trupului; când trupul e dis- 
trus şi atomii sufletului se împrăștie. 

Isvorul cel mai important pentru cunoaşterea doctrinei 
” fizice a școlii epicureice este opera poetului roman .7. Lu- 

cretius Carus (96—55 î..d. Hr.), „De rerum natura“, care, 
pe lângă interesul filosofic ce-l cuprinde, mai are şi o 
mare valoare literară. (Ea a fost tradusă şi în limba ro- 
mână), 

Etica lui Epicur poate fi numită un hedonism spirituali



„zat, deoarece plăcerile spirituale sunt considerate cu mult 
mai puternice şi durabile decât cele trupeşti, deci şi prefe- 

rabile acestora. Spre deosebire de şcoala cyrenaică, Epicur 
afirmă că plăcerea consistă şi în liniște, în lipsă de durere. 

_Nu vom căuta -plăcerea momentană, nemijlocită,. ci vom 

'cumpăni şi urmările, evitând plăcerile: cari, în urmă, pro- 
duc neplăcere şi durere. Virtutea principală (cardinală) 

'stă în: această cumpenire, care este o însuşire a înţeleptu- 
lui. Deci numai înțeleptul este virtuos şi. fericit. Chiar felul 
cum a organizat şcoala sa arată marea valoarea ce-i atri- 

-bue Epicur prieteniei și vieţii liniştite, închinată filosofiei, 

întrun cerc de prieteni. Viaţa politică tulbură de obiceiu . 
liniștea sufletească şi înțeleptul va-preferi să nu se ames- 
tece; în afacerile publice. Dar chiar posibilitatea unei vieţi 
liniștite şi fericite cere ca oamenii să trăiască în pace şi să 

- evite luptele. continue. Acest scop se atinge prin instituirea 
- dreptului, care se întemeiază în acest fel pe un contract. 

La Epicur găsim deci începuturile concepţiei contractualiste 

în teoria despre originea Statului, așa cum a expus-o mai 
- târziu” în “toată amploarea ei Thomas Hobbes (1588— 

-1679).. Cum hedonismul epicureic cuprinde şi elemente uti- 

- «litariste. şi egoiste, doctrina lui: Epicur, repudiată şi con- 

"“damnată în epoca dominaţiunii concepţiei creștine, a re- 

înviat în timpurile mai noui, când şi concepția mecanicistă- 

materialistă despre Univers a dobândit importanţă. 

ai: Școala stoică a fost întemeiată pela anul 300 î. 

de Zenon din Kition (pe insula Kypros) (330/5. 

263/3), discipol al lui Krates din școala cinică. A venit 

la Athena pe la 315/13. Se spune că prin lectura scrierilor. 

lui Platon și Xenophon s'a deşteptat admiraţia sa pentru 

Socrates, . iar Krates i se păru 'că-i seamănă, prin viaţa 

- şi învăţătura sa; iui Socrate.: După ce-şi dobândi” cunoș- 

tințe filosofice, el deschise școala sa în Stoa poikile, în în . 

Porticul împodobit cu picturi 'de Polygnot. | 

- Şcoala. stoică a creiat, un. sistem filosofic: unitar. Ea În
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parte filosofia în Logică, Fizică şi Etică, cele două ştiinţe 
dintâiu însă sunt considerate ca stând! în -serviciul Eticei. 

Important este că, în opoziţie cu concepţia mecanicistă 
despre Univers, caracteristică pentru filosofia elină şi după 
care divinitatea nu' este decât un principiu încadrat în or- 
dinea universală și determinat de această ordine, Stoicienii 
admit existenţa unei zeități binefăcătoare şi cu grijă pentru 
soarta omenirii. In teologia lor deci dobândeşte tot mai 
mult loc divinitatea concepută ca personalitate, ca provi- 
dență (pronoia). | - 

" Dacă la început stoicismul pare a înclina spre panteism 
şi, în morală, spre fatalism, cu vremea stoicismul se apro- 
pie tot mai mult de teism şi de admiterea libertăţii voin- 
fei, în baza căreia omul îşi poate întocmi viața după re- gule date de rațiune. : e] 

„Idealul autarkiei înţeleptului se combină: în. stoicism cu 
credința în existenţa unei zeități care intervine în ordi- 
nea cosmică, deci și în 'viața oameriilor. Ordinea cosmică 
e întemeiată pe voinţa zeităţii, iar omul care, prin filoso- 
fie, cunoaște această ordine se-va conforma ei, va trăi în 
acord cu natiira, 'deci cu voinţă divină. Traiul conform cu natura este virtutea; ea este binele suveran prin care do- bândim ţinta Supremă a vieţii: fericirea (eudaimonia). 
Pentru fericire ajunge virtutea. Plăcerea nu trebie să con= stitue nicicând ținta străduinţelor "noastre. Virtuţile sunt: 
înţelepciunea. practică (phronesis), vitejia, stăpânirea de sine și dreptatea. Ele formează o unitate nedespărțită, şi cel ce posedă una .din ele, le posedă pe toate (totașa și viciile). Inţeleptul, și numai el, își împlineşte întru toate datoria sa; el mare pasiuni,: el nu e milos, dar drept; el e rege şi domn; e liber şi. demn; el e stăpân şi pe viața sa şi poate să hotărască asupra ei, punându-i sfârşit după voința sa. | 
Omul este o ființă socială, e destinat să trăiască în so- cietate. Dar cum. aceeaș rațiune e comună tuturor oameni- 

 



69 

lor, nu există decât una și aceeaș lege, un drept şi un Stat. 
Stoicienii sunt deci cosmopoliți, cetăţeni ai unui Stat uni- 

versal întemeiat pe ordinea naturală, “care e > identică cu 

ordinea raţională. : . 

" Morala stoică a avut o influenţă: adâncă. asupra lumii 

antice. Ea deveni morala clasei conducătoare: în imperiul 

roman. . e 

Când, prin tranatoimările sociale, unitatea” cetăţii antice 

a fost' distrusă, când prin. expansiunea dominaţiunii ro- 

mane 'cele mai diferite credinţe religioase, cele mai deose- 

bite moravuri se întâlniră şi se influenţară reciproc, omul, 

individul, simţi nevoia să caute sprijinul moral, pe care 

nu-l putea găsi în comunitate, în interiorul său, în dem- 

nitatea sa personală. Stoicismul dădu acestei tendinţe îor- 

_mularea cea-mai fericită. Această: doctrină îl pune pe in- 

divid în legătură nemijlocită: cu raţiunea divină, îi asigură 

o: libertate interioară -sustrasă oricărei constrângeri. exte- 

rioare, libertate condiţionată însă de un .traiu condus de 

norme. raționale, derivând din voința divinității. Intelectualii . - 

romani 'găsiră în această doctrină un izvor de împrospă- 

tare şi întărire sufletească, o fundamentare teoretică a ceea 

ce era sădit în sufletul-lor prin amintirea timpurilor când 

cetățeanul roman era liber şi stăpân pe soarta sa. | 

Această morală stoică redeșteptă și întări deci încrede- 

rea individului în puterile sale proprii, și vedem cum. în 

timpuri de cea mai umilitoare tiranie nobilii romani ştiau 

cel puţin să moară -cu demnitate. 

Reprezentanţi ai stoicismului în lumea romană sunt: L. 

Annaeus Seneca (1—65' d. Hr.), care fusese educatorul 

jui Neron.- (EI muri deschizându-şi vinele la porunca ti- 

ranului). Din scrierile sale se desprinde o concepţie des- 

pre Dumnezeu care dădu naștere legendei că el l-a cunos- 

cut pe apostolul Pavel şi că ar fi avut chiar un schimb 

de scrisori cu el. Impăratul Marc: Aurel: (domnește. 161— 

180) ne-a lăsat o scriere > cuprinzând reilexii filosofice, care
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"îl arată ca adept convins al stoicismului. Stoicismul pă- 
trunsese. şi în clasele sărace, oferindu-le prin învăţăturile 
sale mângâiere sufletească în mijlocul suferințelor. Dela 
sclavul Epictet (50—138 d. Hr.) ni s'a păstrat un fel de 

- catehism al moralei stoice (Manualul lui Epictet, tradus 
şi în limba noastră). | NE Sa 

Stoicismul prezintă; cum am văzut, caractere noui, cari 
deosebesc doctrina sa în mod lămurit de concepţia speci- 
fic elină. Aceste caractere noui sunt de două feluri: 1) con- 
cepţia religioasă care trece .tot mai mult. în teism, în cre- 

„ dinţa într'un Dumnezeu, creator al lumii şi proteguitor al 
omului, şi 2): universalismul moralei, rezultat din emanci- 
parea individului din cadrul îngust al cetăţii şi vieţuirea 
lui în hotarele' largi ale imperiului roman. 

- Dacă universalismul rezultă din Structura. socială şi po- 
litică a imperiului 1oman,. Care unește în aceleași hotare 
atâtea naţiuni diferite, concepţia religioasă și întemeierea 
moralei pe religie îşi are originea în contactul culturii gre- 
co-romane cu Orientul. Chiar despre întemeietorul stoicis- 
'mului, Zenon, se spunea că a fost influenţat de învățături 
orientale semitice. Dar chiar dacă o influenţă: directă atât 
de timpurie nu se poate preciza, cert este că mai târziu 
între stoicism şi concepţia religioasă orientală, iudaică în 
primul rând, s'au stabilit legături şi “influenţe reciproce. 
Chrysippos, al doilea întemeietor 'al şcolii 281,/78—208/5 .î. d. Hr.), e născut la Soloi sau Tarsos în Cilicia, şi trei din discipolii săi, Zenon, Antipater şi Arhedemos, sunt ori- „ ginari tot din Tarsos, iar Diogene .și Appollodor vin chiar din Chaldea (din Babylon şi Seleucia). - 

" Şi trebue să ne amintim că Tarsos este patria aposto= lului Pavel, care a contribuit în largă măsură la răspân- direa învăţăturii creştine şi organizarea primelor comuni-. tăţi creştine în lumea greco-romană. In scrierile apostolu- lui Pavel, unii pretind că se pot descoperi influenţe: stoice. Cert este însă că morala stoică a pregătit şi înlesnit foarte 
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mult în cuprinsul imperiului roman răspândirea unei con- 
cepţii prielnice pentru primirea învăţăturii creştine. 

La această întâlnire şi conciliere a gândirii eline şi a 
concepției religioase-morale creştine a contribuit și elini- 
zarea iudaismului, cum ni se înfăţişează în scrierile lui. 

“Philon Evreul (născut pe la 25 î. d. Hr.). 

„4. In timpul când luă fiinţă creștinismul şi începu să se 
răspândească tot mai mult cu putere irezistibilă, gândi- 

„rea filosofică elină avu şi ea o renaştere, determinată în 

mare parte de năzuinţa de: a-i. da păgânismului noui pu- -: 
teri de .rezistență împotriva învăţăturii creştine; 

Această epocă este cea 'a Neoplatonismului. Intemeie- . 

torul doctrinei neoplatonice este Ammonios, Sakkas (cam 
-175—242..d. „Hr.), din Alexandria. El a fost. crescut. de 
părinţii săi în credința, creştină, dar a trecut mai târziu 
la păgânism. Doctrina neoplatonică a fost, sistematizată 

de Plotin -(203—269. d. Hr. ), primindu-şi în urmă forma 
" desăvârşită prin Proclus” (410—485 d. Hr). 

Pornind dela. filosofia - platonică, neoplatonismul con- 

“strueşte . o teologie dogmatică, raționalistă. Când: împăratul 
„Julian Apostatul. (născ. 332, a domnit 361—363 d. Hr.), . 

a încercat să restabilească prestigiul religiei, politeiste și 
să o repună la locul unei religii de Stat, loc la care.ajun- 
'sese în acea vreme religia creştină, el se sprijini pentru 

întemeierea dogmatică a religiei păgâne pe. doctrina neo- 

platonică, în primul” rând pe învăţătura ncoplatonicianului 

lamblichos (decedat .pela 330 d. Hr.). 
- Incercarea nu reuşi, căci creştinismul cucerise sufletele 

şi devenise o putere spirituală d de neînvins.



2 CAP: VIII: 

Creștinismul, 
Idealul de viaţă creştin. Puterea morală şi valoarea 

Ă „socială a religiei creştine, | 

1. Caracterul specific al moralei creştine,. aşa “cum se poate desprinde: din învăţătura lui Isus Hristos, transmisă nouă prin cele patru. evanghelii, îl -putem defini cel mai lesne prin comparația: ei cu teoriile morale eline. Teoriile 
aceste sunt raţionaliste; ele se adresează unor oameni cari au şi dispoziţiunea şi răguzul să filosofeze, să cumpenească argumentele pro'şi contra şi să se hotărască a- accepta în întregime sau în parte doctrina expusă. Această morală este chiar prin originea şi prin caracterul ei scolastică, a-: dică s'a născut şi s'a desvoltaț. şi perpetuat în școală și pentru școală: Elaborată de un întemeietor -de şcoală, ea a fost apoi prelucrată, modificată, sistematizată de disci- poli. S'au ivit disidenţe şi ramiticări înăuntrul şcolilor, s'au ivit școli noui, au izbucnit conflicte şi polemici între şcoli »— toate aceste se petrec însă înăuntrul unei clase sociale, înăuntrul clasei intelectualilor, fără. repercursiuni mai a- „dânci asupra societăţii întregi. Numai întrucât filosofia, și cu ea morala filosofică, forma un element în educaţia claselor conducătoare, ea a influenţat în mod indirect a- supra societăţii (în legislaţie în primul rând).: 
Dar nu trebue să uităm că filosofia, şi mai ales în par- tea ei practică, în morală, a contribuit mai mult la fără- miţarea și disoluția ideologiei acestei Clase, decât la în- 
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chegarea unei concepţii unitare despre lume şi viaţă. La 
acestea s'a 'adăogat şi opoziția filosofiei față de religia 

tradițională, “imposibilitatea de a împăca teologia filoso- 
fică 'cu religia. politeistă, divizată și ea după cetăţi şi po- 

poare. Chiar: atunci când filosofia ajunse, în morală, la o 

concepție unversalistă (ca Ia stoicieni) şi în teologie la 

un sistem unitar dogmatic (în neoplatonism), "opoziţia ei 

cu! religia, cu credinţele marei mulțimi, zădărnici pătrun- 

derea. ei-în massele largi, reduse deci importanţa ei s0- 

cială. - - - 

In âceastă criză spirituală a lumii - antice, unde clasa 

conducătoare avea o morală fără religie, iar marea: mul 

țime o religie fără morală (în multe privinţe imorală), i 

terveni creştinismul, pentru a da tuturor claselor sociale 

o singură credință şi o singură morală. întemeiată pe acea 
credinţă. 'In 'acest fel, creştinismul înseamnă o mare re- 
formă socială, cea mai mare reformă socială ce cunoaștem 

„„“în istorie. Creştinismul este o: revoluţie spirituală, care 

"redă organismului social, creiat de Romani prin puterea 

“ “armelor şi închegat prin normele dreptului roman, un su- 

port religios şi moral, fără de care înalta civilizaţie greco- 

romană S'ar fi prăbuşit supt loviturile barbarilor. 

Şi mai mult: creştinismul a reușit să-i civilizeze pe bar- 

'bari, să-i încadreze în organizaţia socială și politică greco- 

- romană şi să le comunice valorile culturii antice. In Evul 

mediu, Biserica creştină restabilește unitatea spirituală a 

Europei, reprezintă principiul unităţii în -multiplicitate, de- 

oarece toate naţiunile creștine, războindu-se între ele. şi 

năzuind a-și organiza teritoriul şi mijloacele materiale pen- 

tru existenţă, au totuș conştiinţa că aparțin aceleiaşi lumi 

spirituale, că aceeaș putere divină cârmueşte destinele lor. 

In general putem deci zice că fundamentarea religioasă 

i-a dat moralei creştine. superioritatea asupra tuturor teo- 

riilor etice filosofice .şi a făcut ca -normele ei să fie con- 

siderate obligatorii. Dar aceasta nu explică încă puterea



irezistibilă cu care. s'a răspândit Creștinismul. în toată lu- | 
“mea antică. Căci şi normele morale practice. în cetăţile an- 

tice se întemeiau pe religie, pe religia familială (cultul 
strămoşilor) şi religia: politică a cetăţii. Superioritatea re- 
ligiei creştine consistă în universalismul ei, adică în fap- 

tul că ea a dărâmat particularismul religios al. cetăților, 
prinzându-le. într'o- comunitate religioasă. ale cărei. hotare 
coincideau cu hotarele imperiului roman., a 

Ea a reușit însă să înfăptuiașcă această unitate religioasă 
„Prin armonizarea deplină şi, desăvârşită a universalismului 

„religios cu universalismul moral, armonizare izvorită din 
îndoita, legitimare a Intemeietorului religiei. creştine, ca 
Dumnezeu şi om. - a 

Pentru a înţelege acest lucru, trebue să ne dăm seama, 
că orice morală își trage puterea obligatorie din prestigiul 
personalității întemeietorului ei, Pilda vieţii celui :ce. pro- 
povădueşte o morală este puterea care obligă la observa- 
rea. normelor. In -faimilie, pilda părinţilor dă putere obliga- 

«torie normelor morale. pentru -copii;. tot. astfel în școală, 
"pilda învățătorului este hotărîtoare ' pentru educaţia -mo- 
rală a elevilor,-cum în şcolile. filosofice antice viaţa şi fap- tele întemeietorilor determină moralitatea discipolilor. A- cest prestigiu şi puterea obligatorie izvorită din el nu pot depăși limitele unei comunităţi restrânse; aceste morale 
rămân umane, și au soarta a tot ce e omenesc: sunt trecă- toare : şi schimbătoare. E 
“Morala creştină a. dobândit puterea ei obligatorie prin faptul că întemeietorul ei a avut o. legitimare supraome- 
nească. . EI A 

Chiar pilda vieţii şi a morţii sale a revelat originea sa . divină, a revelat omenirii existenţa unui Dumnezeu, nu nu- mai atotputernic şi atotştiutor,.dar şi atotbun, a unui Dum- nezeu părinte al tuturora, iertător. şi binefăcător, care lă- sând pe fiul'său să ia trup omenesc și să răscumpere prin 
suferinţele sale şi moartea sa păcatele omenirii, le-a arătat . 

 



  

Ia 

"oamenilor calea spre - mântuire prin + urmarea pildei lui Isus - 

Hristos. | 

2. *Simplă şi măreață este porunca lui Dunminezeu, rOs- 

tită “prin gura Mântuitorului: „lubeşte pe aproapele tău 

ca pe tine însuţi“. -: A Pe 

Enunţarea acestui principiu, al dragostei, ca' poruncă a 

unei. zeități care s'a coborit pe pământ între oameni, a. 

: fost ca o revelaţie pentru: toată lumea antică, divizată şi 

fărămiţată. “spiritualiceşte,, sfâșiată de antagonismele de . 

clasă, bântuită de toate superstiţiile şi viciile. 

Invăţătura religioasă-morală creştină i-a descoperit 0- 

| mului bunătatea sa proprie, sădită în sufletul său de Crea- 

- torul. lunii, dar înăbușită și acoperită de prejudecăţi; pa- - 

siuni şi vicii. Această descoperire a sufletului propriu, ca- 

pabil de. a se ridica la puritate morală, capabil să-şi do- 

„bândească. prin virtute fericirea eternă, a revoluţionat lu- 

mea de atunci şi afost începutul unei noui epoci de cul- . 

tură şi civilizaţie a naţiunilor europene. Abia prin creşti- 

nism cultura antică şi-a dobândit valoarea ei. deplină pen- 

"tru progresul omenirii, căci abia prin creștinism ea a fost 

străbătută și însuflețită de o concepţie. religioasă şi mMo- 

rală, întemeiată pe valori universale, eterne.: ÎN 

Luptele „confesionale“ înăuntrul bisericii creştine, con-: 

tactul învăţăturii creştine cu filosofia și constituirea unei 

filosofii creştine, cum ni se înfăţişează în scrierile părin- . 

ților bisericești şi în. scolasticism, n'au atins fundamentele 

religiei şi moralei. creştine, cari au rămas aceleași -până în 

zilele noastre și vor rămânea pururea neschimbate, deoarece 

sunt ancorate în adâncurile sufletului omenesc. . 

Principiul moralei . creștine: dragostea de . aproapele ca 

- poruncă a lui. Dumnezeu, el însuş fiind dragoste nemăr- 

„ginită pentru creaturile : sale, cuprinde în. sine: toată 1m0- 

rala umană. Nicio: comunitate omenească, dela familie până 

la Stat şi până la omenire, nu e posibilă fără dragoste, 

ajutor reciproc; desinteresare, altruism. ,
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In- Isus Hristos i s'a revelat omenirii imaginea perfect, 

idealul dragostei şi altruismului. Creștinul va năzui să se 

apropie de această pertecţiune, pentru a. înfăptui pe cât 

se poate comunitatea morală a celor buni. Creştinul va 
avea conştiinţa impertecţiunii sale şi că -numai: cu ajutorul 

graţiei divine îşi va -putea dobândi fericirea vecinică. 
Virtutea creştinului va fi: umilința. E! îşi va împlini da- 

toria faţă de: semenii săi ajutându-i şi conducându-i; el 
va răbda toate nedreptăţile, fără ură, fără invidie. Cele- 

lalte virtuţi, lăudate atât de mult în lumea păgână, nu vor 
avea decât :o importanţă secundară, ca mijloace pentru 
atingerea scopului vieţii creştine. Curajul îi va servi pentru 
mărturisirea credinţei adevărate și păstrarea curăţeniei su- 
fletești, înţelepciunea pentru a apăra credinţa împotriva 
detractorilor, etc. - a Da 

Teologia creştină şi-a găsit forma definitivă parte în 
luptă cu „teologia“ filosofică, parte prin năzuinţa de a 
pune credinţa religioasă de: acord cu filosofia. Cea mai 
desăvârșită formă şi-a găsit, în Evul mediu, această con: 
ciliere între filosofie şi religie, în grandioasa operă a lui 

„Toma de Aquin (1225/6—1274). : 
El a comentat o mare parte a scrierilor lui Aristoteles, 

între cari: şi Etica acestuia. In Etica sa, cuprinsă în a 
doua parte a operei sale „Summa theologiae“, el îl ur- 
mează pe Aristotel, împărțind virtuțile în virtuţi etice (prac- 
tice) şi dianoetice (intelectuale). 

Dar înaintea virtuţilor filosofice (între cari - locul de 
îrunte îl au cele patru virtuţi cardinale platonice), Toma, 
pune virtuțile creștine: credința, dragostea, speranța. Vir- 
tuţile filosofice sunt virtuţi dobândite (virtutes acquisitae), 
prin ele se poate ajunge la fericirea naturală, cele teolo- 
gice sunt date de Dumnezeu (virtutes infusae) și prin ele 
se ajunge la fericirea supranaturală. : 

In teoria despre virtuţi, Toma de Aquin adoptă și dis-
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tincţiunile făcute: de Plotin, care împarte virtuțile în po- . 

litice (cetățenești), purificatoare. şi exemplare.. 
: Şi Biserica creştină răsăriteană, căreia-i aparţine marea 

majoritate” a -poporului' român, a elaborat un sistem de 

morală, în temeiul preceptelor cuprinse în Evanghelii, în 

scrierile părinţilor. bisericești şi ale marilor învăţaţi ai bi- 
sericii., Această doctrină morală :constitue baza. pentru e- 

ducaţia tineretului şi pentru formarea preoţilor. Ea nă- 

zueşte să 'scoată în plină lumină idealul de viaţă creștină 
şi să îndrepte tendinţele omului către valorile eterne. 

Asupra neamului românesc religia şi morala creștină au 

avut o influenţă hotăritoare, chiar dela începuturile istoriei - 

sale. Dacia romană a fost, după cum arată monumentele : 
aflate, creștină chiar la întemeierea ei, şi creștinismul i-a 
păstrat unitatea prin toate vitregiile timpurilor. Conștiinţa 

- Românilor că toţi sunt de un neam și de o lege a fost 

vie în toate timpurile şi unirea politică a tuturor Români- 
lor trebue considerată și ca o răsplată divină pentru apă- 

„rarea continuă și cu grele jertie a legii creştinești. Toată 

cultura noastră, literatura şi artele, sunt legate de concep- 
ţia religioasă-morală creştină. Chiar în cele mai crâncene 

timpuri, de lupte cu dușmanii din afară, de lupte politice: 

interioare, religia şi morala creştină n'au încetat să-și exer- 

cite o influenţă. binefăcătoare. , | 

Totdeauna gândul la Dumnezeu, la pilda Mântuitorului 

îi întorcea pe oameni pe drumul cel bun, îi împingea să 

-caute a înfăptui mai multă dreptate prin alinarea suferin- 

 țelor. celor slabi.: Biserica a intervenit totdeauna pentru a 

îndulci asperitățile luptelor între clasele sociale,. pentru a 

împăca vrajba şi a împiedica cruzimi inutile. Virtuţile creș- 

tineşti au rămas la Români vii în toate păturile sociale. 

“Cei bogaţi au întemeiat spitale şi au fost totdeauna dar- 

nici față de cei obijduiţi de soartă, iar ţăranii sunt și ei 

milostivi și ţin cu sfinţenie la datini şi obiceiuri cari pre- .. 

scriu ajutorarea săracilor, a văduvelor și orfanilor. 

- i - 1
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Se poate 'spune cu drept cuvânt că şi viitorul neamu- . 
N lui românesc depinde. de păstrarea neatinsă a acestor stră- 

Vechi - tradiţii creştine, - căci numai ea poate garanta soli- * 

daritatea naţională, omogenitatea ideologiei tuturor clase- 
lor sociale pentru a 'se evita zguduiri sociale primejdioase, 

Religia şi morala formează temelia, cimentată prin secole, 
pe care se poate clădi o: Românie mare şi puternică.



    

CAP. IX... 

_ Sistemele etice în 'epoca “modernă. 

: Problemele originii principiilor morale: - 

1. Empirismul. (Moraliştii: englezi. John Locke — David Hume), 

2. Moralele intelectualiste.: Apriorismul (Kant). 

3. Evoluţionismul (Spencer, Wundt). 

-1. Acordul între religie şi țilosotie (ştiinţă), înfăptuit în 
. Apus de teologia creştină şi care şi-a găsit expresia cea 

-mai desăvârșită î în geniala operă a lui Toma de Aquin, nu 
. Sa putut menținea neștirbit, deoarece supoziiile pe care se 
întemeia acest acord îşi pierdură valoarea. Toma de Aquin 

deosebea două feluri de adevăruri: cele revelate şi cele 

aflate prin rațiune, cu alte cuvinte, adevăruri religioase şi 

_ adevăruri filosofice. Adevărurile: revelate se găsesc în căr- 

“ țile sfinte și scrierile autorităţilor bisericești, cele filosofice, 

- după opinitinea lui Toma și a contemporanilor săi, în filo- 

“sofia lui Aristotel (presupunându-se că între Aristotel şi 

Platon nu există deosebiri fundamentale). Toma de Aquin 

a demonstrat că, interpretându-se filosofia lui Aristotel 

- după adevăratul ei înţeles, între adevărurile revelate şi cele “ 

- filosofice domneşte deplin acord. Contradicţiile ce s'ar pu- 

„tea descoperi sunt numai aparente, întrucât doar se poate 

arăta că Aristotel a greşit în raţionamentele sale, sau a 

fost rău. înțeles, sau ma putut da o deslegare unor pro-' 

bleme. cari abia: prin: -doctrina creştină şi-au, găsit soluţiu- 

nea definitivă. . = 

“In clipa î însă când iosotia (ştiata) aristotelică-îu ata-
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cată şi zguduită în temeliile ei prin noua știință, al cărei 
întemeietor poate fi considerat Galileo Galilei (1564 — 
1642), care a dat formularea științifică exactă teoriei helio- 
centrice a lui Coppernicus (1473—1543) şi Kepler (1571— 
1630), o opoziţie între doctrina teologică creştină, înte- 
meiată pe acordul între religie şi ştiinţă demonstrat de 
Toma de Aquin, n'a mai putut fi evitată. Această opoziţie 

"s'a accentuat și înăsprit mai ales prin faptul că noua ştiinţă 
a adoptat o concepţie pur. matematică-mecanicistă în ex- 
„plicarea structurii Universului şi.a fenomenelor naturii, 
eliminând din Ştiinţă 'teleologismul. Concepţia teleologică 
anume, dominantă în toată filosofia antică şi mai ales în 
filosofia lui Platon şi Aristoteles, înlesnise concilierea ei 

„cu doctrina religioasă creştină, întrucât teleologismul pre- 
supune existenţa'unui principiu suprem raţional în Univers; 
a unei divinităţi. „Filosofia antică deci culminează într'o _ 

teologie raţională, care fu recepționată, prin punerea. de, 
acord a adevărurilor raţionale cu cele revelate, de doctrina 
creştină, care primi astfel, prin mijlocirea şi adaptarea îi- 

- losofiei, forma ei teoretică definitivă. 
Excluderea teleologismului din noua ştiinţă, matematică- 

mecanică, deschise conflictul între. religie şi știință, între 
teologi şi. savanţi, luptă care, în formă. mai îndulcită, dăi- 
nuește şi azi. | a „. 
Am greşi însă, dacă am crede că reprezentanţii nouei 

ştiinţe au negat adevărurile revelate, că au fost ateiști, în- 
cercând să dovedească că :nu există Dumnezeu. Dimpo- 
trivă, până în secolul al XIX-lea, când: filosofia materia- 
listă, dogmatică, ajunse la întlorire, nici vorbă nu poate 
îi de ateism. Toţi marii savanţi ai timpurilor noui, înce- 
pând cu Galilei şi terminând cu Kant (1724-—1804) sunt 
creştini: credincioși şi pătrunşi de adâncă religiozitate: Lupta 
lor împotriva bisericii sa dat numai pentru dobândirea 
libertăţii de gândire, pentru emanciparea ştiinţei de supt tu- 
tela şi: controlul: bisericii;: a teologilor, cari nu -puteau ac-
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cepta noua teorie cosmologică, mecanică și pur raţionalistă, 

ea fiind în contradicţie cu știința -adoptată de biserică 

şi pusă de acord cu dogmele religioase. Pasiunile repre- 
zentanţilor celor două tabere, nutrite şi de anumite: inte- 

rese de clasă, au făcut să intre și în discuţiunea. teoretică 

a problemelor argumente şi interpretări tendenţioase, cari 

au tulburat spiritele şi au zădărnicit prin lungă vreme o 

împăcare a adversarilor. a 

Etica, strâns legată de filosofie, împărtăși și ea, în 

aceste conilicte, soarta filosofiei. Se pune anume problema, 

dacă morala (practică) are nevoie de suportul religiei, sau, 

pe planul teoretic, dacă etica are nevoie de -sprijihul teo- 

logici. , 
Trebue să notăm aci şi să: reținem acest lucru, că pro- 

blema e greşit pusă, şi că formularea ei pe acele vremuri 
"în cari se accentuase, în Apus, conilictul între Biserica 

romană și reprezentanţii ştiinţei, a fost determinată de dis- 

cuţiile contradictorii ce s'au ivit asupra diferitelor probleme. 
Filosofii anume (savanții reprezentanţi ai ştiinţei raţionale) | 

susțineau că nu există decât un adevăr, cel aflat prin cer- 

cetare şi demonstrat în mod raţional, iar teologii susțineau 

că există adevăruri revelate şi că aceste pot fi demonstrate 

_ deasemeni prin rațiune; iar dacă se ivesc contradicții între 

adevărul revelat și cel:raţional, înseamnă că raţiunea a gre- 

şit; noua ştiinţă, stâud în contradicţie cu adevărul revelat, 

se întemeiază pe eroare. , 

Dar cele două opiniuni adverse, în aparenţă inconcilia- 

bile, se întemeiază pe premise greşite, pe necunoașterea sau':-: 

o lipsă de cercetare mai adâncă a sufletului omenesc. Re-'; - 

ligia şi ştiinţa își au izvoarele lor deosebite şi indestructi- *: 

bile în sufletul omenesc: religia isvorăşte din nevoia sufle- 

tească de: a descoperi puterea care a creiat Universul, care 

îl cârmueşte şi care i-a dat omului viaţă. De unde venim, . 

încotro mergem? Care este destinul fiecăruia dintre noi? La 

aceste întrebări știința nici nu -poate răspunde şi nici omul 

6 
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nu poate aștepta răspunsul ei, deparece pentru acţiunea sa, 

pentru orientarea sa în raportul zilnic cu semenii săi, el are 
nevoie de certitudine că există o divinitate care ocrotește 

omenirea. Această certitudine o găseşte omul în credinţă, - 
în religie. Tot atât'de puternică este 'curiozitatea omului, 
tendinţa de a cunoaşte, atâț- natura lumii împrejmuitoare 
cât și legile naturale întemeiate: pe nexul. cauzal între lu- 
crui; căci numai prin această cunoaștere omul î își. poate do- 
bândi mijloacele pentru acţiunile sale; orientate după ade- 
vărurile date de religie. ă 

O cercetare mai adâncă a naturii omenești ne “arată deci 
că religia și ştiinţa, în conştiinţa omului, n'au stat nicicând 
în contradicţie Şi nu vor sta niciodată î în conflict. Din punct 
de vedere teoretic asta înseâmnă însă: că omul poate cer- 

„ceta natura pornind dela ipoteza că ea e supusă legilor 
“mecanice, dar nu poate acţiona decât în temeiul credinţei 
în existenţa unui creator şi cârmuitor al lumii. 
“Omul nu poate admite şi nu există un argument raţio- 

nal în stare să-i demonstreze că spiritul său, conştiinţa sa, 
ar putea îi o parte a unei lumi concepută. ca -,,mecanism 
pur“. Omul are certitudinea că e liber. 

Dar eroarea iniţială Cuprinsă în formularea problemei 
morale, aşa cum ni se prezintă în filosofia nouă, a împins, 
totuşi la cercetări asupra naturii omeneşti, fie pentru a do-. 
vedi că morala nare nevoie de religie, întrucât ea poate 
fi explicată prin natura Omului. sau "pentru a arăta că şi 
morala e un fenomen natural intrând: în mecanismul na- 
turii. Concepţia etică e pusă : deci în dependenţă de con- 
cepţia filosofică generală despre om şi natură. Unii afirmă 
că omul e din fire rău şi egoist (Thomas: Hobbes) şi că 
numai raţiunea îl face să prefere traiul-în societate şi să ob- 
serve normele morale, alţii cred că ornul este: din fire bun 
şi poate rămânea bun prin educaţie (Rousseau), alţii iarăș 
susţin că omul, din fire, nu este nici bun nici rău, ci are la 
naștere dispoziții cari pot fi îndreptate prin - educaţie spre
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bine, spre virtute. Totuş, predomină opiniunea că omul'e 
bun, că e din naştere o fiinţă socială, deci morală. Senti- | 

mental moral ar fi deci înăscut. 
2. Etica întemeiată. pe sentimentul moral o găsim mai. 

„ales la moraliştii englezi din secolul al XVII-lea. Cel mai de 

seamă dintre ei şi-care a influenţat puternic gândirea filo- 
sofică de mai târziu este Anthony Ashley Cooper, conte 

de Shaftesbury „(1671——1713). Concepţia sa etică e înca- 
drată într'o concepţie filosofică despre lume pe care am 

putea-o numi estetică. Lumea nu este numai mecanism, ci 

este armonie, simetrie, frumuseţe. Bun este ceeace nu tul- 

bură armonia. Universului, iar rău ceeace stă în contradic= 

ție cu ea. Omul nu poâte fi rău, el are un simţ moral înăscut 

care-l face să evite faptele .ce ar aduce disharmonie în. 

lume. Simţul moral ne dă certitudine asupra ceeace este 

bine și rău. 

Ideile lui Shaftesbury, expuse de el într'o formă lite- 

rară atrăg gătoare, dar fără sistem, au fost sistematizate şi 

răspândite de? Francisc 'Hutcheson (1694-1746). Virtu- 

tea, după Hutcheson, îşi are isvorul într'un simţ sau senti- 

ment moral al' omului, care îi dă criterii sigure pentru ju- 

decăţile sale morale. Omul acţionează din bunăvoință de- 

sinteresată. Dragostea -către aproapele este o forţă care . 

„poate fi comparată cu gravitația. Noi găsim această sim- 

„patie reciprocă Ia toate fiinţele înrudite între ele. Există şi 

dragoste de sine şi ea e justă întrucât ne iubim pe noi în- 

“şine ca membri ai. comunităţii. 

„Cu toată frumuseţea. şi. înălţimea ei, morala lui Shaftes- 

“bury, c chiar în sistematizarea lui Hutcheson, e lipsită de o 

fundamentare filosofică solidă. Shaftesbury el însuș e elev 

al lui John Locke (1632—1704), întemeietorul empirismu- 

lui filosofic. Tratatul lui Locke asupra intelectului uman 

“(An essay concerning human understanding 1690) începe, 

_în filosofia -mai nouă, seria cercetărilor asupra: isvoarelor 

"Şi. limitelor cunoaşterii omeneşti. Conștiinţa omului este,
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după Locke, la naşterea individului lipsită de orice cunoaş- 

tere, ea este „fabula rasa”. Abia prin impresiile venite din 

afară, prin experienţă, se constitue cunoaşterea. Aceste im- 

presii, dacă produc în, noi plăcere sau durere, ne. dau cu- 

noaștere despre bine sau rău. Binele şi răul moral rezultă 
din acordul sau desacordul acţiunilor noastre cu legea, şi, 
în conformitate cu voinţa legiuitorului, din acordul faptei 
cu legea rezultă plăcere (răsplată), iar din desacordul fap- 
tei cu legea, neplăcere (pedeapsă), Pentru Locke nu există 

o „libertate a voinţei”. Libertatea este o însuşire a omu- 
lui, cum este și voinţa, — libertatea voinţei ar îi o însușire 
a unei însuşiri, ceeace implică o contradicţie. Aşa cum un 

corp are întindere, culoare, fără să-i putem atribui întin- 
derii culoarea, așa nu-i putem âtribui nici voinţei libertate. 
Omul este liber în acţiunile sale, dacă nu. întâmpină o re- 
zistență pe care nu o poate învinge: un om la. închisoar 
nu e liber. _ . Si | 

Empirismul acesta, care formează şi fondul teoriei morale 
a lui Shaftesbury, nu poate rezista în fața unor cercetări 
filosofice mai ample. Dar ea poate fi combătută chiar prin 
principiile ei proprii. Astfel Bernard de Mandeville (1670— 
1733), în renumită sa scriere. „Fabula albinelor”, editată 
în inai multe rânduri cu adaosuri, expune că „viciile parti- 
culare sunt foloase publice”. Egoismul, patimile și viciile 
promovează viaţa economică: şi politică. O societate com-. 
pusă din oameni. perfect virtuoşi. n'ar putea progresa. 

Se înţelege că această doctrină a fost combătută cu tă- 
rie, dar apariţia ei ne dovedeşte slăbiciunea moralei em- 
pirice, care crede că simţul moral înăscut omului e sufi- 
cient pentru a explica .moralitatea. | 

Un loc intermediar între aceste două poziţiuni extreme 
ale optimismului şi pesimismului moral (Shattesbury-Man- 
deville), îl ocupă teoria morală a lui Adam Smith. (1723— 
1790), cunoscut în primul rând ca întemeietor al econo- 
miei politice moderne (opera principală: Cercetări asupra 
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naturii şi cauzelor bogăției: naţiunilor 1776). Inainte de 

publicarea acestei opere însă a apărut tratatul său „Teo- 

ria sentimentelor morale” (1759), în care Smith desparte 

domeniul moral de domeniul economic, aşa cum pe vremuri 

Aristoteles îl separase de domeniul politic. Omul are în su- 

fletul său atât tendinţe altruiste, de bunăvoință desintere-: 

sată faţă de semenii săi: pe aceste sentimente se întemeiază 

morala; dar ei posedă şi sentimente egoiste, cari îl îm- 

ping să caute câștig şi bogăţie: pe aceste sentimente se în- 

temeiază economia. „Conştiinţa” noastră (morală), este ju- 

decătorul nepărtinitor în sufletul nostru, care are puterea 

să ne ordone a îace binele, a ne feri de fapte cari ar deş- 

tepta desaprobarea altora. Căci noi înşine aprobăm acţiu-“ 

nile altora, dacă suntem de acord cu motivele lor şi ne su- 

punem unei judecări etice, transpunându-ne în situaţia ce- 

lor ce observă faptele noastre şi întrebându-ne, dacă în 

locul lor noi am aproba faptele noastre. | 

3. Empirismul filosofic îşi găsi însă forma desăvârşită 

în gândirea lui David Hume (1711—1776). Opera” sa 

fundamentală este „Tratatul asupra naturii umane”, apă- 

rut 1739—1740 (în 3. volume). Mai târziu a prelucrat di- 

feritele părţi ale acestui tratat, dându-le o formă mai clară 

şi mai agreabilă, şi le-a publicat ca scrieri independente 

şi cu titluri noui. Etica lui Hume e cuprinsă în prelucrarea 

cărţii a treia din tratat, apărută supt titlul: „Cercetare zsu- 

pra principiilor morale“. Da 

Filosofia lui Hume poate fi numită cu tot dreptul şi po- 

sitivistă, deoarece elimină orice. speculaţiune metafizică. 

Dar ea duce, în teoria cunoaşterii, la scepticism. deoarece 

neagă posibilitatea de a cunoaşte natura adevărată a lu- 

crurilor (obiectul în- sine) şi de a cunoaşte legătura nece- 

sară între lucruri, iar în morală. împinge la fatalism, dzoa- 

rece neagă libertatea voinţei. Aceste două . consecinţe, 

scepticismul şi fatalismul, la cari conduce în mod necesar 

empirismul, prins în „doctrina. positismului antimetafizic,
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trebue să le expunem mai -pe-larg, pentru a, înțelege reac- 
țiunea ridicată împotriva 'sa, atât în teoria cunoașterei cât 
şi în etică, prin criticismul lui Immanuel Kant. 

Toată cunoaşterea noastră, expune Hume, se. întemeiază 
pe datele conştiinţei, cari în totalitatea lor. constituese ex- 
perienţa noastră. Toate conținuturile conştiinţei (percepţiu- 
nile) sunt sau impresii sau idei: (numite şi reprezentări 
şi cugetări). Impresiile sunt vii, nemijlocite, sunt cele ce le 
avem când auzim, vedem, simţim, sau iubim, urîm, dorim, 
vroim, — impresiile sunt deci senzaţii ale simţurilor, afecte, emoţii; ideile însă se ivesc când reîlectăm asupra unei im- presii, sunt deci reprezentări mai şterse isvorite din amin-. tire şi imaginaţie. Funcţiuriea gândirii se limitează în a ordona, combina, lărgi sau reduce materialul dat de per- . cepţii. Toate ideile noastre - sunt deci reproduceri, .. copii ale impresilor, fie că sunt simple repoducând imaginea mai Slabă a unei impresii, fie că se întemeiază pe combinaţii de astfel de imagini. Şi ideile cele mai îndepărtate de im- presii,, cum este ideea de Dumnezeu, pot îi dovedite că își au originea în impresii. Ideea de Dumnezeu o dobândim de : pildă, prin lărgirea. însuşirilor omenești de înţelepciune şi bunătate. Combinarea reprezentărilor. întreolaltă se îace în temeiul celor. trei principii ale asociaţiei: asemănare, 'atin- gere în timp. şi spaţiu, şi după raportul între cauză şi efect. Punerea raportului cauzal între principiile: asociației are. o importanţă, tilosoțică fundamentală. Această importanță apare în plină. lumină. „dacă cercetăm' natura cunoaşterii omenești, gradul de certitudine 'la care putem ajunge. Cu- “noaşterea, exprimată Prin. judecare, se referă sau la rela- lațiile de idei sau la fapte (materiale). In cazul - dintâiu noi dobândim o cunoaștere independentă de existenţa lu- crurilor, întemeiată numai pe intuiţie directă (evidenţă) sau. pe demonstraţie. Toate: judecăţile matematice (în geome- trie, aritmetică şi algebră) au acest Caracter de adevăr. Adevărul propoziţiilor geometrice nu depinde de existența reală a unui cerc sau triunghiu. | 
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Cu totul alt caracter. au judecăţile cari se raportează la 

fapte. Ele pai a se întemeia toate pe legătura cauzală în-. 

tre lucruri, pe raportul de cauzalitate. Dar dacă cercetăm 

mai de aproape acest raport, 'noi constatăm că nexul cau- * 

zai nu ne este dat ca un adevăr rezultat din raționamente 

a priori, ci numai prin experienţă; noi constatăm numai că 

anumite obiecte sunt legate întreolaltă după o regulă con- 

stantă. Noi nu putem afirma necesitatea legăturii, ci ne obiş- 

nuim: numai să așteptăm 'efectul, când prin repetarea SUc- 

„ cesiunii între două fapte, apare faptul numit. cauză. Aso- 

-ciaţia ideilor noastre, noi o interpretăm ca. legătură între 

obiecte, deşi nu putem în niciun fel descoperi în lucruri 

„necesitatea acestei legături... 

„Experienţa : :deci şi: obişnuința, prin. constanța” lor, sunt 

| singurele temeiuri ale ordinei între lucruri, şi ideea de ne- 

cesitate nu'depăşeşte aceste limite. De aci urmează că toată 

discuţia asupra libertăţii este inutilă, lipsită de înţeles. 

Dacă admitem necesitatea, în temeiul experienţei şi obiş- 

nuinţei, și fenomenele psihice, ca şi cele fizice, sunt supuse 

acestei necesităţi; între. motiv. şi acţiune domneşte ' aceeaş 

legătură necesară” ca şi între două fenomene naturale 

fizice, câri stau în raport de cauzalitate.-Şi aci „necesita= 

“tea” este numai consecinţa obişnuinţei noastre de a lega, 

prin experienţă repetată, o anumită faptă de un anume 

efect. | a 

| Toate acțiunile omenești. izvorăsc din afecte; raţiunea ea 

însăş nu este decât ui afect liniştit, calm, care, distanțat - 

de obiectul său, influenţează asupra voinţei. - 

Omul e.din fire 'social, posedă simpatie şi milă pentru 

semenii săi, se bucură de. fericirea altora şi se întristează 

de nenorocirea lor. Acţiunile utile, nouă și altora, sunt pre- 

ferate, deoarece produc plăcere şi satisfacţie. Faptele arată 

că egoismul singur nu poate forma baza moralei, omul e 

înzestrat şi cu sentimente altruiste. Sentimentele aceste so- 

'ciale, de sinipatie şi | desinteresare, vor r produce | în om și
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ceeace numim virtuţi, însuşiri folositoare şi plăcute atât per- 
soanti proprii cât altora. Intre aceste însuşiri sau. virtuți, 
cele mai importante sunt cele sociale, adică bunăvoința, 
care e înăscută. omului, şi dreptatea, care: rezultă dintro 
convenţie între oameni întemeiată pe reflexiunea că omul 
câștigă mai mult prin înfrânarea dorințelor sale, decât prin 
destrâu şi brutalitate. In acelaș mod analizează şi explică 
Hume și ideile religoase; formarea şi evoluţia lor, prin mo- 
tivele sufletești naturale ale omului, cari împing la credinţe 
şi superstiții, Toate. religiile își. au aceeaș origine în 'afec- 
tele umane şi niciuna nu se întemeiază pe. trebuințe: teo- 
retice, ci numai pe principii iraționale şi pe superstiții, is- 
vorite din teama de moarte, de nenorociri; din. grija de a 
dobândi hrana, etc. . . 

Filosofia lui David Hume reprezintă-o culme.a gândirii 
filosofice. EI adânceşte problemele, Ie destramă şi merge cu îndrăzneală până Ia -ultimele consecinţe. Filosofia sa duce, 
Cum am spus, în mod necesar la scepticism și fatalism: or- 
dinea naturală precum şi ordinea morală n'au alte temeiuri decât experienţa noastră: şi obişnuinţa. de a lega, în con- știința noastră, ideile, isvorite din percepții, după principiile asociaţiei. Noi nu- putem şti ce. este Universul, ce este na- tura, ce suntem Noi, fiindcă nu putem străbate dincolo de datele conștiinței noastre, cari sunt impresii și idei, senzaţii şi reprezentări. Nu trebue să negăm existenţa Universului, nu negăm posibilitatea că între lucruri există un nex cau-: "Zal, că există puteri creiatoare, —'dâr nu ştim, dacă există, nu putem interveni în jocul forţelor, deoarece maveni nicio ştire despre ceeace ar putea fi o “forță, sau o cauză. Noi constatăm numai o Succesiune de fenomene, şi numai expe- riența ne descopere o regularitate a succesiunii, în baza căreia se naşte ideea unui nex cauzal. In fiecare caz con- cret însă experienţa ar putea desminţi existenţa . acestui «hex, astfel că o „necesita e a priori” nu există. 4. Reacţiunea împotriva scepticismului şi fatalismului
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lui Hume, veni din .partea lui Immanuel Kant (1724-1804), 

profesor de filosofie la Universitatea din Kânigsberg. Stu- 

diul filosofiei: lui Hume îl determină pe Kant să părăsească 
îilosofia lui Christian Wolft (1649-1754). Acesta elaborase 

în temeiul principiilor filosofice cuprinse în filosofia celui 
mai profund gânditor al secolului al XVII-lea, Gottfried 

Wilhelm Leibniz. (1646—1716), un sistem filosofic care 
deveni dominant în Universitățile germane. Filosofia acea- 
sta e cunoscută supt numele de filosofia leibnizo-wolffiană. 

Această filosofie, raţionalistă-dogmatică, se întemeiază | 

pe acelaș principiu “fundamental stabilit de Descartes 
(1596—1650), adică pe.primatul inteligenţei, a raţiunii. 

Prin cugetare noi putem dobândi adevăruri certe. Ideile 
" clare şi distincte garantează adevărul conţinutului lor, exis- 

tenţa obiectului la care se raportează. Existenţa lui Dum- 

nezeu se poate demonstra şi dovada e totatât de sigură ca 

şi dovezile în matematică. Simţurile pot înşela, raţiunea 

niciodată. 

In morală, năzuinţa noastră trebue să fie de a ne libera 

de supt tirania afectelor, de a căuta fericirea în contem- 
_plare, în filosofare. Afectele turbură sufletul şi-l împiedică 

să se apropie de binele suprem, care este Dumnezeu, fiinţa 
atotperfectă. Prin raţiunea noastră noi participăm la ra- 

țiunea divină, ne simţim atraşi spre.ea. Această „dragoste 

intelectuală pentru Dumnezeu” cum o numeşte Spinoza 

(1632—1677) îl înalţă pe om deasupra pasiunilor, îl leagă - 

de vecinicie, îl face liber și fericit. 

Filosofia lui Hume zgudui din temelie dogmatismul raţio- 

nalist, şi Kant, trezit, cum afirmă el însuş, prin Hume din 
somnul dogmatic, se hotărî să întreprindă O nouă revizuire | 

temeinică a fundamentelor filosofiei printr'o critică a facul- - 

tății de cunoaștere, a rațiunii. 

-. După zece ani de meditaţie, Kant publică, în anul 1781, 

opera sa nemuritoare „Critica rațiunii pure”. In această | 

scriere, se precizează şi locul pe care Kant. îl rezervă mo-
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ralei, după ce se dă o deslegare genială problemei « Cu- 
noaşterii. 

In deslegarea acestei probleme. Kant trebuia să proce-.. 
deze în așa fel ca să răstoarne pedeoparte scepticismul 

“lui Hume (salvând 'astfel ceititudinea ştiinţei despre 'na- 
tură), iar pedealtă parte să evite erorile filosofiei dogma- * 
tice (ale metafizicei speculative), scoase la iveală cu atâta 

agerime de spirit de către Hume. Ca rezultat final, pozi- 

tiv, al criticei sale, Kant prevedea întemeierea unei morale 

“autonome, isvorîtă din libertatea personalităţii umane. 

„Să schițăm drumul ce duce spre această ţintă. Toată 
“cunoaşterea noastră isvorăşte din două facultăţi ale sufle-: 
tului nostru: sensibilitatea şi intelectul. Prin sensibilitate 
dobândim reprezentări, iar intelectul ne face să cunoaștem 
cu ajutorul acestor reprezentări un obiect. Prin sensibilitate 

se dă un obiect, prin . intelect obiectul e „gândit în raport 
cu reprezentarea... 

Noi nu putem cunoaşte obiectele în sine, ci numai aşa 

cum ne apar. nouă, deci ca fenomene, determinate de for- 

mele sensibilităţii (spaţiul și timpul) şi de formele intelec- 
tului (categoriile). 

„ Primejdia “pentru ştiinţă (cunoaşterea teoretică) de a: 
depăşi hotarele ei şi de a deveni „speculaţiune metafizică”, 

„ consistă în faptul că intelectul gândește obiecte, conceptu- 
“lui cărora nu le corespunde nicio experienţă sensibilă. Acea- 

"stă primejdie e cu atât mai mare, cu cât astfel de obiecte 
nu numai că pot îi gândite, ci că trebuesc gândite. Căci, 

- ordonarea materialului sensibil reclamă această operaţiune; 
experiența nu e posibilă decât: depăşindu-se sfera sensi- . 
bilităţii prin concepte cari imprimă conţinutului o unitate. “ 
Diversul conţinutului sensibil trebue prins' într'o unitate 
sistematică. De aci rezultă că noi trebue să gândim un 
suflet, ca unitate a datelor conştiinţei, o cauză ultimă, Dum- 
nezeu,. ca principiu de unitate a diversităţii fenomenelor. 
naturii, şi libertatea ca principiu al ordinei morale. 
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" Acestor concepte nu. le corespunde niciun obiect în ex- 

periența sensibilă, ele - nu constituesc deci o. cunoaștere 

teoretică, ci reprezintă numai principii regulatoare, idei ale 

: “raţiunii, necesare pentru desăvârşirea unităţii „experienţei. 

„ Ştiinţa nu poate demonstra existenţa lui Dumnezeu, nemu- ” 

- rirea sufletului și libertatea, dar nici nu poate demonstra 

că nu există Dumnezeu, nemurire. şi libertate. . 

In acest fel limitele cunoaşterii teoretice sunt fixate pen- 

"tru totdeauna: ceeace: depăşeşte. experienţa posibilă nu 

. 

poate fi obiectul ştiinţei. | Sa | 

Dar obiectele. gândite, inteligibile, (noumenele,. cari nu 

apar, nu sunt fenomene), au realitate obiectivă pentru ra- 

” țiunea practică, pentru acţiunea omului. 
SA 

-. Aceeaş rațiune care, pentru desăvârşirea cunoaşterii. teo-. 

„etice, ajunge la ideile de Dumnezeu, nemurire şi libertate, - 

fără a fi în drept să le atribue realitate obiectivă, devenind : 

” rațiune practică (voinţă) presupune existenţa reală a aces- . 

tor idei, :fără să fie nevoită a o dovedi (deoarece ea fiind 

- practică şi nu teoretică-speculativă,; dovada nici nu întră. 

în :competinţa . ei). Pentru ea e suficient ca în : gândirea 

- existenţei acestor idei să nu fie cuprinsă o contradicție 

(ceea ce nu este cazul, deoarece inexistenţa lor nu poate îi 

: demonstrată).. 

“țeles pozitiv. 

- Noumenele “deci nu aparţin lumii senzibile; fenomenale, 

ci lumii inteligibile; ele sunt „lucruri în sine”. Noi ne gân- . 

dim, în domeniul moral, şi. pe noi înşine ca noumene, şi ca 

atari nu sunter: supuși mecanismului naturii, ci suntem 

“ “liberi. 

In ce consistă această libertate? Până la Kant. se înțe- 

legea prin. libertate lipsă de constrângere, deci libertatea 

era definită numai în mod negativ. Kant o defineşte în în- 

Fiecare om are în conştiinţa sa reprezentarea . legii 

morale, reprezentarea unei ordine” determinată cu: desă- .
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vârşire de legea morală, aşa cum ordinea naturii este de- 

terminată. de legea: cauzalităţii. Omul ca fiinţă raţională 

- ştie cum ar îrebui să acţioneze pentru a creia acea ordine 

morală. Dacă omul ar îi ființă rațională pură, faptele sale 
ar fi totdeauna în conformitate cu ordinea 'morală. Dar'cum 

el e o fiinţă :imperfectă. (aparţine şi lumii senzibile), în 
conştiinţa sa legea morală ia forma unui imperativ, care-i 

„ordonă, ca o datorie a sa, să se conformeze în acţiunile . 

sale legii morale, și anume din respect pentru lege. 
Legea morală, pentru oi, ca fiinţă raţională finită și su- 

pusă inclinaţiunilor, ia forma ' imperativului 'categoric: 

„Acţionează astfel ca iș cum maxima acţiunii tale ar fi 

menită să devină lâge naturală universală”: 
Kant recunoaște, dealtminteri, ca toţi moraliştii, că orice 

fiinţă, deci şi omul, năzuește spre fericire. Dar e întreba- 
rea: se poate întemia morala pe conceptul fericirii? Nici- 

„decum, răspunde Kant, deoarece asupra ceea ce este feri- 
cirea nu există: acord nici între filosofi nici între oamenii 
„de rând. Dacă voinţa noastră ar fi determinată numai de 
„facultăţile apetitive”, de dorinţa de a ajunge la fericire, 
mar putea exista norme morale valabile pentru toți oamhe- 
nii ci numai maxime subiective foarte instable şi schimbă- 
toare... “ 

" Experienţa ne. arată însă că toţi oamenii au conștiința 
legii morale. Şi, această lege morală este „ratio COgnos- 
cendi” a libertăţii, iar libertatea.este „ratio essendi” a legii 
morale, adică: prin legea morală din conștiința noastră noi 
cunoaştem că suntem liberi, iar dacă n'am fi liberi, în conș- 
tiința noastră mar apărea nicicând legea morală. In acest 
fel conceptul libertăţii stă la începutul şi la temelia moralei. 

A fi liber nu înseamnă însă numai a nu fi fenomen supus 
cauzalităţii mecanice, ci înseamnă a fi noumen: Care îşi are 
cauzalitatea sa proprie, adică voinţă sau rațiune practică. 

„Deosebirea, zice Kant, între legile unei naturi căreia îi 
este supusă voinţa, şi ale unei naturi care este supusă unei
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voințe, se întemeiază.pe faptul că în cazul dintâiu obiectele | 

trebut' să fie cauzele reprezentărilor cari determină voinţa, 

în cazul al doilea însă voinţa trebue să fie cauza obiec- 

telor”. . 

"Lumea inteligibilă deci se realizează prin voinţa noastră, . 

ea este creaţiunea voinței noastre. Dacă acţiunile noastre - 

ar fi determinate de afecte (potte, dorinţe) aprobate de ra- 

_ţiune ca principii. de determinare a voinţei, lumea inteligi- 

-bilă ar îi haotică, caleidoscopică, schimbându- -şi înfăţişarea 

după „visurile“ de fericire ale indivizilor. Dar raţiunea, 

ca rațiune practică, nu poate admite astfel de principii. 

Aceeaş rațiune doar, ca rațiune teoretică, a realizat ordi- 

nea cosmică prin ştiinţă, ridicându-se până la ideile de 

Dumnezeu, nemurire şi libertate. Fără îndoială că aceste 

idei i-au servit, în ştiinţă, numai ca principii regulatoare,. 

nu constitutive. Când însă raţiunea devine practică; aceste 

principii sunt constitutive pentru lumea inteligibilă, în care 

"voinţa este cauza obiectelor, deci cauza ordinei morale. 

In cunoaşterea lumii sensibile noi ne ridicăm dela intuiţii 

la concepte şi ajungem la idei; în acţiune noi pornim dela 

idei, ne coborîm la concepte, ajungând în urmă la intuiţii. 

Dar cunoaşterea poate fi fragmentară,  nesistematică; 

există oameni simpli .a căror „cunoaştere“ nici n'ar me- 

rita acest nume. Pe de altă parte orice-om trebue să ac- 

ționeze. Variază oare principiile acţiunilor indivizilor după 

gradul de cunoaştere al fiecăruia? Nu, răspunde Kant; 

ideile de libertate, Dumnezeu şi “nemurire le găsim în 

conştiinţa fiecărui om. Rațiunea practică are deci întâie- 

tate. Rațiunea a avut dela origine menirea să conducă ac- 

țiunea creind scopuri, imaginea unei lumi cum ar trebui să 

fie, şi numai în urmă ea a devenit teoretică pentru a găsi 

mijloacele de înfăptuire a scopurilor. , 

Punctul de plecare al lui Kant în stabilirea originii prin- 

cipiilor morale este pur intelectualist. 

- EI a fost mânat la această poziţiune extremă prin opozi- 

„ţia. sa îață de enipirismul lui Hume.
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_ 5. Ca o complectare şi rectificare necesară: a concepției 
lui Kant, apar teoriile mai noui, cari țin seama, în cerceta- 
rea originii principiilor morale, de principiul genetic (so- 
cial-genetic şi individual-genetic). Da 

-... Progresele. realizate în domeniul biologiei, psihologiei, şi 
Ă etnologiei, au împins la cercetări noui și în domeniul mo- 

ral. Interpretarea pur intelectualistă şi apriorică a originii 
principiilor morale trebue să cedeze unei interpretări, 'de- 
terminată şi de noile concepții filoşofice. | 

Cea mai importantă teorie 'este evoluționismul, . care 
şi-a găsit formularea. clasică în. opera filosofului englez - 
Herbert Spencer (1820-—1903). Ideea evoluţiei”, a des- 
voltării, a trecerii. dela o. formă” la alta, deşi e veche în 
filosofie, dar abia în secolul al XIX-lea, prin cercetările în 

„domeniul biologiei mai ales, ea îşi dobândi adevărata va- 
loare ca ipoteză științifică. Amintim aci că primul sistem 
filosofic elaborat de. un român, Vasile Conta, (1846—! 
1882), arată chiar prin denumirea sa „Teoria ondulaţiu- 

„ii universale“ că se întemeiază pe concepţia evoluționistă. . 
Tot universul, atât ca totalitate, cât şi: în' toate părţile 

sale, e în continuă transformare. Legea generală care de- 
termină transformârea este „trecerea dela omogen la ete-. 
rogen, dela omogenul nediferenţiat, la eterogenul diteren- 
țiat, dela -simplu la complex, dela: agregat. la sistem“. Di- 
ferenţierea progresivă e însoţită de o integrare crescândă, 
„Aceeaş lege' deci a determinat: istoria pământului, cum și 

" desvoltarea formelor organice (dela organismele uniceli- 
lare la organismele superioare), precum şi desvoltarea or- 
ganismului individual dela germene la forma: adultă. Dar: 
evoluţia trece, după Spencer, în disoluţie, în desintegrare,. - 

„după teoria lui Conta: însă avem trecere dela o formă in :„. ferioară la o formă superioară. a 
... „Etica lui Spencer constitue ultima parte (vol. IX şi X) a 
marelui său tratat: „Sistem al filosofiei sintetice“. (1862— 

„_1896). Principiile morale au izvorît din experienţele ce le-a
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adunat omenirea în evoluţia. ei. Pentru individ însă ele au 

caracterul apriorităţii. Egoismul şi altruismul sau desvoltat 

în acelaș timp şi se condiţionează reciproc, căci şi acţiu- 

-nile individului îndreptate spre conservarea sa proprie sunt 

: condiţiunea pentru bunăstarea comunităţii. Evoluţionismul 

înlesnește deci o împăcare între apriorism şi empirism în 

teoria etică: . 

„ Acelaş. punct de vedere, de împăcare a "concepției inte- 

lectualiste cu empirismul cu privire la originea principiilor 

morale, îl reprezintă filosoful german Wilhelm. Wundt 

„- (1832—1920). Pornind dela cercetări în domeniul fizio-. 

logic “(el a studiat medicina), a trecut la psihologie (a în- 

temeiat la Leipzig primul institut de psihologie experimen- : 

tală), iar apoi la psihologia popoarelor („V5lkerpsycholo- 

gie“ e titlul marei sale opere în 10 vol. 1900—1920); în 

acelaş timp însă Wundt a elaborat şi un sistem filosofic,  . 

cuprinzând Metatizica, Logica, Teoria cunoaşterii şi Etica.“ 

(Etica sa; în două volume, a apărut în ediţia I-a în 1886). 

Etica va cerceta, după Wundt, atât: faptele morale în isto- 

Tia omenirii cât: şi preceptele: şi teoriile morale.: Ordinea 

“morală” este în- neîntreruptă transformare. Pentru ca să 

"existe judecăţi morale şi norme morale, trebue să existe ]i- 

bertatea' voinței, adică facultatea ca omul să poată alege 

între mai' multe acţiuni posibile.. Viaţa morală -se desvoltă 

în fariilie, Stat şi societate. Valorile intelectuale sunt obiec- 

tive, ele produc plăcere şi satisfacţie fiindcă sunt valori, şi 

nu sunt valori fiindcă produc plăcere. Criteriul judecării | 

morale a acţiunilor depinde de faptul dacă o acţiune înles- 

nește sau împiedică . desfăşurarea liberă -a energiilor spiri- 

tuale.



“CAP. X. 

Problema naturii normelor. morale, | 

(eriteriul moralului) 

Formalismul kantian. Imperativul categoric,. 

Rigorismiul moralei kantiene. | 

1. Prin atitudinea ce a luat-o Kant faţă de concepţia lui 

Hume, s'a fixat cu limpezime distincţiunea între determina- 

rea formală şi cea materială a normelor morale, adică în- 

tre determinarea prin idee, prin simpla - reprezentare a 

legii morale, şi determinarea prin „simţ“, (senzaţia de plă- 
cere sau neplăcere, dorinţă, inclinaţiune etc.).  - 

In năzuinţa de a evita consecinţele empirismului, adică 

fatalismul moral, şi pentru a asigura universalitatea crite- 
riului moral, Kant. a eliminat toata elementele „patolo- 
gice“, cum le numeşte el, toată sensibilitatea, dând raţiunii 
rolul de legiuitoare supremă, şi suverană. Noi riu dobândim 
deci principiile morale-prin experienţă, mijlocită de sirţuri, 
ci aceste principii se găsesc a priori în rațiune. 

„Orice obiect al naturii acționează, expune Kant, după 
legi. Numai o fiinţă raţională are facultatea de a acţiona 
după reprezentarea legilor, adică după principii, adică 
numai o astiel de fiinţă are voinţă. Deoarece pentru deduc- 
ţia acţiunilor din legi se cere rațiune, voinţa nu este altceva 
decât rațiune practică“. In cazul când raţiunea. singură ar 
determina acţiunile unei ființe. raţionale, atunci acţiunile 
ar îi şi obiectiv şi subiectiv-necesare; în acest caz voinţa 
ar alege numai ceea ce raţiunea ar recunoaşte ca practic 
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- necesar, adică bun. „Dacă însă 'raţiunea pentiu sine sin- 
- gură nu determină îndeajuns voinţa, dacă aceasta.e supusă 
încă unor condițiuni subiective (unor anumite motive) cari 

nu coincid totdeauna cu cele obiective: cu un cuvânt, dacă . 

voinţa nu e în sine pe deplin conformă cu raţiunea (cum e . 

cazul real la oameni), atunci acţiunile, cari din punct. de 

vedere obiectiv sunt recunoscute necesare, sunt din punct . . 

- de vedere subiectiv contingente, iar determinarea unei atari' 

voințe în conformitate cu legile obiective e constrângere; “ 

„adică raportul legilor obiective faţă de o voinţă nu pe de-: 

plin bună se reprezintă ca determinare a voinţei unei fiinţe * . 

raţionale “deşi prin motive ale. raţiunii, cărora însă această 

voinţă, după natura sa, nu se supune în mod necesar.. Re- 

prezentarea unui principiu obiectiv, întrucât e constrângă- 

tor pentru 0 voinţă, se numește o poruncă (a raţiunii), şi 

formula poruncii se numeşte un imperativ“. 

„O voinţă pe deplin bună poate fi reprezentată ca stând 

tot atât de bine. supt legi obiective (ale: binelui), dar nu 

"ca fiind" constrânsă, din această cauză, la acţiuni legale, 

deoarece dela sine, după însuşirea ei subiectivă, ea poate 

fi "determinată numai prin reprezentarea binelui. Din acea- 

stă cauză, pentru' voința divină şi, în generai, pentru o 

voinţă sfântă, nu sunt valabile imperative; cuvântul a tre- 

"bui e aci la loc nepotrivit, deoarece voirea e deja. dela sine 

în mod necesar conformă cu legea.. De aceea imperativele 

sunt numai: “tormule pentru a exprima relaţia unor.legi o- 

'biective' ale voirii în general îaţă de imperfecţiunea subiec- 

.tivă a voinţei unei. sau altei fiinţe raţionale, de ex. a voin- - 

ței omeneşti“. 

2. Kant împarte imperativele în n ipotetice și categorice. 

.. Cele dintâiu dau precepte practice pentru o 'acţiuune po- 

sibilă în vederea atingerii unui scop, ele spun că- acţiunea 

e bună pentru o intenţie oarecare. „Imperativul categoric 

este acela care reprezintă ca, obiectiv necesară o acțiune în 

sine, fără relație cu alt. scop“. 

„Imperativul categoric :nu Cu 

To , . , . . , _ . | 7 
prinde- decât universalita-
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tea unei legi în general cu:care. maxima subiectivă a ac- 

țiunii trebue să fie conformă“. „Imperativul categoric este 

"unul singur şi anume acesta: acționează numai după acea 

maximă prin care poți vrea totodată ca ea să devină o lege 

universală“ sau „acţionează -aşa ca' şi cum maxima acțiu- 

nii tale ar fi să devină, prin voinţa ta, lege naturală univer- . 

sală“: Altă formulare. a: imperativului categoric este: „ac- 

ționează. astfel ca să: întrebuinţezi omenirea! atât în rr 
soana ta, cât și în persoana oricui altuia totdeauna în ace- 
laș timp ca-scop, niciodată însă numai ca mijloc“. 

* + Criteriul morâl'este determinat în acest fel numai în mod: 

“ formal; condiţia anume, pentru ca o faptă să aibă valoare 

morală este ca voinţa din:care izvoreşte. să fie bună, adică 

să fie determinată numai de legea morală. De unde rezultă. . 
însă obligaţiunea, datoria de a se conforma legii. morale? 
Definiţia datoriei la Kant este: datoria este necesitatea unei 

acțiuni din respect: pentru lege. „O acţiune din datorie zice 

- el, trebue 'să separe influenţă inclinaţiunii şi, cu ea, orice. 

„obiect ial:voinţei, deci nu rămâne pentru voinţă nimic ce 

"ar:putea=0. determina” decât, obiectiv, legea şi, . subiectiv, 
respectul curat pentru această. lege practică, deci maxima 

N (principiul subiectiv'al voirii.) de a asculta -de această lege 

chiar cu păgubirea tuturor . inclinaţiunilor sale“. - 

Pentru a înlătura orice bănuială că acest respect ar fi de 

origine „patologică“, ar fi deci un sentiment, fie chiar nu- 

„mai nedeslușit, trezit printr'o inclinaţiune (dorinţă -sau tea- 

mă),- Kant definește respectul ca. efect al - legii - morale. 

„Obiectul respectului este numai legea şi anume legea pe 

care ne-o impunem nouă înşine „şi totuş ca..necesară în 

sine... “Tot respectul: pentru o persoană este de fapt: numâi 

    

respect. pentru lege . (a cinstei,-etc.) pentru care persoana. . 
ne dă exemplul... -Tot așazisul interes” moral consistă numai 

în respectul pentru lege.:. 

"O faptă e morală, numai dacă e săvârşită din datorie, din |. 

respect pentru lege fără amestecul'niciunui element subiec- : 

"tiv: de simpatie, dragoste, teamă, plăcere, ambiţie etc. O



9 

faptă poate îi legală, adică contormă cu u legea, fără să te” 

morală. - 
Prin enunţarea acestui principiu , formal, Kant se pune în. 

„opoziţie cu toate sistemele de morală întemeiate! pe un prin- 

" cipiu material. “Aceste din urmă țin seama 'de 'natura Ome- 
'nească, 'de năzuinţa omului spre fericire. Omul nu. poate” 

îi determinat, după aceste concepţii, să fie: virtuos, dacă 

nu i se arată că devenind virtuos, devine și “fericit. “Pro- 

bleima aceasta, a acordului moralității cu fericirea, consti- 

tue problema centrală - a oricărei filosofii morale. Kant. în” . 
cearcă să arate, prin exemplul. eticei epicuriene şi stoice, că“ 
nicio filosofie morală întemeiată pe un principiu material nu” 

„poate! demonstra acest acord: experienţa. aduce doar neîn- 
'trerupt dovada 'desacordului.. Binele. suveran, ca supremă 
țintă- a 'năzuinţelor. noastre, trebue scos din lumea sensibilă 

şi aşezat: în lumea inteligibilă; într'o lume în care şi “Omul 

e considerat. ca: noumen, ca fiinţă raţională - pură, nesu- 

pusă: condiţiunilor sensibile (de spaţiu, şi: timp). Aaa 

”. Acordul 'se' înfăptuieşte prin! năzuinţă - continuă a omu-: 

lui-fenomen: spre idealul. “moral, năzuință care, din punct. 

de vedere al, vieții. noastre” pe. pământ, nu-și poate atinge 

nicicând ținta, dar.care, considerându: se existenţa: noastră 

noumenală, depăşeşte” limitele vieţii, întemneindu- se.pe'i "ideea 

nemuririi sufletului ca postulat! “al raţiunii practice. ” 

- Peritru “viaţă - noastră pământească nu'6.deci vorba să 

fim fericiţi” prin virtute, ci să ne facem" demni de fericire. . 

In acest fel noi “înfăptuim, pe cât se poate, ordinea: mo-.: 

rală' şi în această viaţă, deși nu există poate niciun exem- ”. 

plu empiric că_ un om ar: fi atins cândva, aci pe pământ, 

idealul moral. Dai La 

In cuvinte mişcătoare, prin - simplicitatea ș şi sinceritatea 

lor,. Kant slăveşte "datoria,. care ea singură e. condiţiunea 

valorii pe. care: “numai: “omul şi-o poate dobândi. - aa 

"Conştiinţa- legii morale. și” respectul pentru legea morală 

îl înalţă pe. om deasupra, animalităţii, arătându- -i menirea .
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sa ca ființă râţională. Adevăratul înțeles şi adevărata va- 

loare a vieţii i se desvălue. omului numai prin conştiinţa 
morală. Mecanismul natural îl încătuşează pe om (prin sim- | 

' ţurile şi afectele sale), întrun determinism rigid. Aci, în 
lumea, sensibilă, omul e: mic şi neînsemnat, o părticică din- - 

„tun tot infinit. Dar -conştiinţa legii. morale îi descopere : 

omului existența unei lumi, în care se vede liber, şi unde 

valoarea sa, .ca personalitate, se înalță la infinit. - 

- Prin faptele noastre, prin străduința noastră de ane 

conforma, legii morale, noi putem contribui la armonizarea 
- celor două jumi, armonie a cărei înfăptuire trebue să por- 

" nească din interiorul nostru. In faţa şi. împotriva tuturor 
teoriilor cari propagă ideea că omul este și rămâne robit 

naturii“sale animalice şi că raţiunea nu este decât o lică- - 

rire fără putere a unei scântei care .se stinge odată cu viața 

- individuală, -se ridică teoria morală a lui Kant, clădită pe 

convingerea că omul este înainte de toate fiinţă raţională, 

pentru care lumea. materială nu este decât un mijloc. pen- 

tru realizarea unui ideal care depăşeşte limitele înguste ale” 
vieţii individuale.- Prin gândire, prin rațiune, individul de- 

“vine părtaş al vieţii vecinice, într o lume scoasă de sub con- 

_diţiile lumii materiale. 
Peste timpul și spaţiul lumii matețial€ pluteşte imaginea 

lumii inteligibile, în care domnește o ordine morală desă- 

„ Vvârşită creiată de voinţa noastră, de raţiunea noastră prac-. 
tică. Ca fiinţe finite, dar. raţionale, noi ştim că.vom muri,- 

“dar ştim că moartea. nu "este decât trecerea într'o lume a- 

cărei existență ne-a desvăluit-o conştiinţa noastră morală. : 

Ca personalitate fiecare din noi trăește în acea lume inteli- 

gibilă, sustrasă condiţiunilor efemere şi 
lumii materiale. 

cântingente ale 

Inălţându-ne la această Concepţie luminoasă şi sublimă 
a lui Kant, -ne vom strădui să ne împlinim . datoria din 

datorie, din respect pentru legea morală, cunoscând că nu- 

“mai în acest fel ne dobândim demnitatea de. oameni, -de 

- “tiinţe raţionale. 

|
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3. Se vorbeşte de „rigorismul?. moralei, kantiene, întru-" 

cât ea mar ţinea seama de motivele reale cari determină 

acțiunile. omeneşti. Obiecţiunea' aceasta nu e justă. Kant 

vede şi constată că voinţa noastră e supusă şi altor influ- 

_enţe, nu numai imperativului moral izvorit din conştiinţa 

legii morale. :. : . - 

. Dar noi trebue să dobândim un criteriu obiectiv, de va- - 

„loare universală pentru a judeca acţiunile noastre din 
i > ] 
puiet de 'vedere moral. Şi atunci trebue să aprobăm teoria 

deoarece numai cu ajutorul gândirii, desbrăcată de 

orice interes subiectiv, putem ! stabili principiul. obiectiv al 

„moralității. Omul este moral și virtuos numai întrucât con- . 

“ibue prin acţiunile sale la. creiarea şi păstrarea unei or- 

_dine morale, a normelor morale pe € care se întemeiază Co- : 

„nunitatea morală umană. ”* 

Rigorismul moralei kantiene nu este mai acceiituat "decât 

„cel al moralei, creştine, al cărei imperătiv este: tot atât de 

„Tiguros”. Este oare porunca de a iubi pe duşmanul! nos- 

“tru mai uşor de împlinit, - „decât porunca de a ne „face da- 

toria din datorie? 

Spre “virtute şi moralitate. duce o singură cale. Doctrina 

“creştină ne arată această cale luminând-o cu flacăra iubi= 

rii aproapelui, Kant” aprinde şi pentru cei ce: nu pot urma 

pilda dragostei lui Hristos, făclia rațiunii: astfel se vor în- 

tâlni, urcând pe. acelaș drum şi spre. aceeaș ţintă, şi cei 

“umili şi săraci'cu duhul şi cei “înţelepţi.



CAP. XI! 

„- “ Determinarea materială a normelor morale . 

Na (după scopul conduitei) : 
Morala hedonistă, Eudaimonismul. Sistemele: utilitariste” (Bentham, -.. 
St. Mil). Pragmatismul (James). Insuficienţa moralelor utilitariste 

şi determinarea scopurilor ideale ale acţiunii “morale. - 

ur formală a normelor morale cum.a 
dat-o Kant se întemeiază pe concepţia sa filosofică: pe 

1. Determinarea p 

„idealismul critic. Ea depinde deci de. rezolvirea ce o dă el 
problemei cunoaşterii: și problemei metajizice.. . 

Căci etica filosofică face parte integrantă dintr'un sistem 
filosofic unitar; elaborat de un filosof. Ea trebue să se spri- 
jine pe. o concepţie unitară - despre lume şi viaţă.- De aci 
urmează că orice Etică lifosofică n'are decât o valoare re- 
lativă, întrucât principiile ei fundamentale îşi trag puterea 
lor din principiile pe :cari. se clădeşte: întregul sistem, iar 
aceste principii variază. în .cursul istoriei filosofiei. Niciun, 
sistein filosofic nu şi-a putut dobândi 'o dominaţiune ne- 
contestată, adică nu. poate. pretinde că a descoperit -ade- - vărul absolut. Filosofii se. străduesc a străbate spre ade- 
vărul absolut: în această străduinţă spre 'aceeaș ţintă stă” „unitatea” filosofiei. Dar curh ţinta este dincolo! de hota- 
rele lumii noastre sensibile, de care suntem legaţi prin na- tura noastră, noi nu putem străbate spre. transcendent, spre >, metafizic, decât construindu-ne din materialul empiric, sen- 
Sibil, scara pe care vrem să ne urcăm. Acest material însă >. este atât de variat, atât de eterogen și schimbător, încât 

*
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un singur'om, fie cât de genial, nu este în stare să aleagă 
materialul în aşa fel ca scara construită de el să îngădue 

„fără primejdie urcarea la transcendent. Totdeauna s'au. des- 

coperit şi se vor descoperi greşeli de construcţie, fie în: 

alegerea: materiahilui, fie în combinarea sa, fie că fixarea. 
la bază e prea slabă, sau că distanța treptelor. r nu.e bine 
calculată, etc: - [ .. . 

- Filosofii vechi au arătat, prin încercările. lor variate, c cari 

sunt. principiile, dela -cari pornind s'ar putea construi scara 
“spre adevăr. Filosofia.modernă n'a putut adăoga alte prin-” 
cipii noui, dar a căutat, cu ajutorul cercetării științifice, 
să perfecţioneze materialul de “construcţie, să. găsească, 

combinaţii mai solide şi mai rezistente. - - 
Pentru. problema morală; 'cercetările ştiinţelor . cari "se: 

ocupă de natura umană,.şi anume biologia, psihologia Şi 

sociologia, n'au făcut. ce-i drept descoperiri în stare să 

răstoarne unele. concepţii morale sau să dea altora -carac- - 

terul de adevăr absolut, dar 'au dat diferitelor direcţii cu- 

noştințe noui pentru O. structurare mai perfectă asiste - 
po 

"Astfel biologia . umană, psihologia şi “sociologia; . (sau 

unele. din ştiinţele sociale; de ex.: politica și economia, et- 

nologia), mau răsturnat concepția hedonistă sau eudaimo-" 

nistă; confirmând în schimb pe cea idealistă, raţionalistă, 

Ci toate direcțiile filosofice au profitat din progresul știin- - 

“țelor, de. lărgirea: sferei cunoştinţelor. Această -fundamen-. 

are ştiinţifică, obiectivă, a înlesnit, în timpurile noui, şi o - 

" împăcare a diferitelor direcţii, o îndulcire a opoziţiilor şi, 

e 

„. ceeace pentru doctrina morală e mai important, “stabilirea. 

unei ţinte comune în aplicaţiunile practice.. Ma „o 

Dacă în fundamentarea teoretică a moralei, întemeiată 

pe cercetarea naturii umane, se pot ivi şi trebue să se iveas- | 

că divergențe, în aplicaţiunea practică, în stabilirea: nor- 

melor, a imperativelor morale, precum şi a idealului. moral, 

între. sistemele de etică din timpurile mai noui nu se. poate-
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- accentua o opoziţie contradictorie cum a fost de e pildă cazul 

între morala sofiştilor şi cea a lui: Socrates. - 

Chiar opoziţia între “Hume şi Kant are. un. caracter pro-. 
_ nunţat. teoretic, pe 'când în ce priveşte morala, practică 

aceste două concepţii se împacă foarte bine. Adică: faptul 

că.un filosoî arată că :originea: principiului moral este în 

- rațiune; iar celălalt o pune în sentiment, nu .exclude”acor- 
dul lor deplin asupra normelor. morale - şi asupra datoriei. 
Dar şi în teorie nici Kant şi:nici alţi raţionaliști nu neagă 
cum că dragostea, simpatia, influenţează voinţa şi înlesnesc” 

" dobândirea virtuţilor. morale, cum nici: hedoniştii şi eudai- 

„moniştii nu contestă rolul important al raţiunii în alegerea 

scopurilor noastre; deosebirea stă mai mult în ierarhizarea 

principiilor, în" întâietatea ce: se: dă unui. sau .- altui : -prin- 

cipiu.. AIE ENE - 
„In afară de aceasta, hedonismul şi “cudaimonismul iau 

în. filosofia modernă altă înfăţişare - decum o avuseseră în 

antichitate. Sentimentul 'subiectiv- de“ plăcere şi neplăcere, 

sau în general căutarea fericirii individuale, 'constitue nu- 

mai un punct de plecare, constatarea unui fapt psihologic. 
Problema teoretică este de a explica cum 'diri această ten- 
dinţă naturală a omului de a căuta plăcerea și a evita ne- 
plăcerea, cum din -străduinţa sa de a-şi -asigura fericirea 

proprie se .naște totuş: moralitatea, iar problema practică 

- este de a institui astfel de norme cari, ţinându-se. seama 
„ de condiţiunile psihologice ale moralității, pot asigura pro- 

gresul moralității, sporindu-se fericirea şi bună starea tutu- 
rora. Năzuinţa este deci de a'se găsi posibilitatea .de -îm- 
păcare între. interesele individuale şi cele' sociale; fără a 
-păgubi pe unele în: folosul celorlalte, și de a spori „canti- 
tatea“ fericirii în lume. 
.. Reprezentantul acestui eudaimonism cantitativ este Je- 

remy Bentham. ( 1748—1832). „Principiul moral. este: feri- 
cirea cea mai mare posibilă pentru: cel mai mare număr 
posibil, sau mai pe scurt: maximația fericirii. Atât legisla- 

N



ţia cât şi morala trebue să aibă: în vedere. acest scop de 
sporire mâximă a. fericirii tuturora. Toţi - -oamenii caută 

plăcerea -și evită durerea,. şi fiecare din noi ştie ce „este 
plăcerea şi durerea. - a 

Plăcerea Şi durerea determină toate acţiunile. omului şi 

sunt motivele lor. Ca motive, ele sunt conduse de rațiune. 

“Simpatia pentru aproapele nu e suficientă să producă in- . 

teres pentru fericirea altora. Numai un interes propriu „bine 
înțeles” ne împinge să ne îngrijim- şi de bună starea celor- 
lalţi. Muncind pentru folosul altora, individul îşi “procură - 

„cele mai durabile şi mai curate plăceri. Din acest principiu 
al „interesului propriu bine înțeles”, care împinge în mod 
necesar la grija pentru bună starea celorlalți, Bentham 'de- 
duce că există două feluri de datorii: pentru sine! însuş şi 
pentru alţii. Bentham compune fabele prin cari să putem 
calcula -și compara cantităţile- de plăcere şi neplăcere ce 
rezultă din acţiunile noastre. Se vor considera: intensita- 

„tea, durata, certitudinea, distanţa, rodnicia, puritatea sen- 
timentelor. de plăcere şi neplăcere, precum şi numărul per- 
soanelor cari participă la plăcere și neplăcere; apoi se vor 
socoti și condiţiunile individuale: temperamentul, sănăta- 
tea, cultura spiritului, sexul, profesiunea, situaţia socială, 

- -religia, etc. Acest calcul va dovedi că egoismul este păgu- 
bitor, astfel că acţiunile potrivnicexmoralei rezultă numai 
din calcul greşit. . . 

Prin teoria sa, Bentham pune bazele concepției utilita- 
riste, după care normele morale sunt determinate de folosul 
ce rezultă din acţiunile noastre, dar nu numai de folosul 
ce rezultă pentru cel ce acţionează, ci și de folosul pe care 
acţiunea o are pentru toţi. Interesul propriu bine înțeles 
exclude egoismul şi produce în mod necesar moralitatea. 
„ Formularea clasică, susţinută de o fundamentare filo- 
sofică mai solidă, a utilitarismului o găsim la John Stuart 
Mill (1806—1873). El e cunoscut, în filosofie, în primul 

rând prin „Sistemul de Logică, deductivă şi inductivă”, 

iar în domeniul ştiinţelor. sociale prin „Principiile de Eco-
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-nomie” politică”, El a fost acela care-a recunoscut” împor-. 
tanţa sociologiei. lui Auguste. Comte, : pe care l-a sprijinit 

„ când îşi Pierdu postul ce-l ocupa la Școala a politennieă din 
Paris. : 

In Etică, el porneşte dela aceleași principii ca şi  Benthani, 
dela plăcerea şi neplăceșea subiectivă, cari constituesc cri- - 
ieriul pentru: deosebirea! a ceeace este util: de -ceeaca e pă- 
gubitor. Toate .acţiunile omenești sunt determinate de do- 
rinţa de a dobândi bunuri cari sunt sau o.parte din fericire 
Sau” mijloace pentru a ajunge la fericire. Dela considera- - 
rea cantitativă a bunurilor, cum o: găsim :la Bentham, Mill. 
trece la „determinarea. calitativă â: lor.: Omul va da: prefe- 

„rinţă plăcerilor spirituale. EI accentuează apoi importanţa 
sentimentelor. sociale, cari: sunt tot. atât de naturale ca şi. 

„cele egoiste, şi “le întrec „Prin faptul că unt. cultivate. și - 
întărite prin educaţie. . Si - 

2. larudită- cu utilitarismul moral englez « este: teoria. mo- 
Tală care, în Statele Unite, se întemeiază pe filosofia prag- 
:matistă, legată de numele lui William James- (1842—1910). 
Principiul pragmatist nu -se aplică însă. numai în morală, - 

„ci a servit mai întâi.pentru tundamentarea filosofică a em- 

, 

pirismului. El apare aci în -formula: ceeace este. util este 
şi adevărat. Adică: numai experienţa practică, succesul. 
practic. ne poate arăta ce e adevărat.- Nu există. adevăr 
din rațiune pură, ci numai adevăruri scoase din „experienţă, 
din activitatea practică. .. ae i 

Această concepţie nu e strânsă în cadrele înguste ale - 
subiectivisimului sau egoismului, din care ar rezulta pentru * 
morală un utilitarism sau hedonism. lipsit de idealuri: mai - 
înalte. Dimpotrivă, toată bogăţia experienţei, a trăirii, toate 
năzuinţele, credințele, toate activităţile omenești, vor fi con- | 
siderate şi preţuite după justa lor valoare. Se neagă numai 
posibilitatea de a se stabili un' criteriu absolut şi neschin-, 
bat al adevărului. Toate teoriile, ştiinţifice, filosofice, Te= 
-ligioase, . sociale, cuprind o parte de adevăr: toate sunt 
adevărate, de pildă pentru timpul lor şi în raport cu ex- .



  

  

practice, prin posibilitățile ei de aplicare. 
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perienţa | ce exprimă. Pragmatismul vrea înainfe de toate. 
să nu fie dogmatic, căutând adevărul acolo unde se găseşte. 
şi cunoscând. adevărul prin consecinţele. sale. practice, prin 
progresul realizat de el. i a 
Pragmatismul este deci.o continuare -a  empitismutui şi, 

în morală, a' eudaimonismului şi utilitarismului, dar-a pri- 
- mit influenţe adânci şi dela raționalismul idealist. Pragma- 
“tismul are în America. de nord mare. răspândire și a in- 
Aluenţat. şi asupra pedagogiei: americane. Cel mai cunoscut; 
"pedagog pragmatist este John Dewey (născut 1859), care 
a inaugurat'o mișcare puternică de. reformă 'socială,. por 

forme sociale în general. : . .. : . 
Atât. utilitarismul cât şi pragmatismul. continuă ș şi desă-: 

vârşesc concepția individualistă şi relativistă. Nu e întâm- 
plare, ci se explică. în mod logic din: structura „societăţii 
engleze .şi americane, .că .empirismul şi pragmatismul. au 
găsit răsunet şi răspândire largă. Acest fel de.a gândi se - 
acordă cu liberalismul economic: şi. cu constituţiile . dema- : 

cratice ale Angliei şi Statelor Unite» independenţa şi liber. - 
iatea individuală sunt valori: sociale câştigate î în aceste ţări 
prin lungi lupte. şi cari au deşteptat în urmă iniţiativa in- 
dividuală şi spiritul de întreprindere, De aci a rezultat şi. 

prețuirea activităţii practice, a muncii productive mai pre- 

sus de teorie. Valoarea: teoriei e măsurată prin foloasele 
7 

: : nind dela reforme în domeniul educaţiei şi i trecând la re- 

S 

Cert este însă, că. o astfel de concepţie cuprinde, în do- 

meniul moral mai ales, mari primejdii. In America s'a putut . 
" constata acest lucru prin creşterea criminalităţii, “prin lipsa 

de scrupule în năzuința spre îmbog găţire, etc. In Anglia uti- 

litărismul e ținut. în . frâu prin tradiţii puternice, printro 

educaţie cetățenească, întemeiată pe principii morale și re- 

ligioase şi pe o „disciplină severă. Dealtminteri, în ' Anglia 

filosofia idealistă și-a avut și îşi are e reprezentanţi de seamă 

în: Universităţi.
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- 3. Insuticienţa determinării pur materiale a normelor mo- - 
-rale e recunoscută. de altiel chiar de filosofii utilitariști şi 

- “unul din cei:mai profunzi moralişti englezi, Henry Sidgwick 
(1838—1900), la început utilitarist, ajunge mai târziu la 
constatarea, că există: două principii- etice. -Pe “deoparte:e 
cert că fiecare om năzueşte a-şi dobândi îericirea proprie, 
iar pe de-altă parte tot atât de cert este, că fiecare trebue” 

„să tindă:a înfăptui fericirea "generală. De. unde izvorăşte 
- însă această obligaţiune altruistă?' Sidgwick crede că există, 
așa cum a.expus Kant, o intuiţie nemijlocită a ceeace este. 

„bine, o credinţă” într'o ordine morală ideală; perfectă, or- 
-dinea morală concretă nefiind decât o realizare imperiectă 
a celei dintâi. Acest ideal moral, suprem, este condiţia pen- 
tru ca oamenii,- ca fiinţe „raţionale, -să poată înterneia şi. 
susținea o 'ordine morală. Acest ideal se sprijină şi pe cre- - 
dinţa în existenţa lui Dumnezeu şi în nemurirea sufletului, 
fără de care un progres mofal, o mai bună îritocmire': a 

"vieţii omenești mar fi cu putință. . . a: 
Prin adâncirea analizei problemei morale, vedăm deci că. 

G întoarcere. la concepția idealistă este inevitabilă.



  

CAP. XI. ia 

| Problema obiectului conduitei morale: 

- egoism, altruism E 

„1. Etica filosofică modernă e ameninţată însă chiar din 

partea științelor exacte, desprinse de filosofie şi având | 

_ acuma pretenţia să i se subștitue şi să explice ele toate - 
problemele. o... | a a 

Filosofia arătase anume că ştiinţele naturale (fizice) pot 
- progresa în temeiul ipotezei determinismului general. Na- 
tura e concepută ca un mecanism. perfect, determinat de 

legi naturale neschimbate. Intr'o înlănţuire perfectă şi spri- 
jinindu-se una pe-alta:s'au desvoltat: matematica, meca- 

“nica şi ştiinţele fizico-chimice, verificând fot mai mult și 

"în amănunte valabilitatea principiului, cauzalităţii generale. . 

Desvoltarea extrăordinară a acestor. ştiinţe, aplicaţiunile 

practice cari au rezultat din ele şi cari constituesc azi mân- 

dria naţiunilor civilizate, au împins la exagerarea valorii 

acestor ştiinţe şi la credința că ele sunt în 'stare să explice 

lotul. Această credință populară generală i-a făcut chiar . 

"pe reprezentanţii -acestor ştiinţe să se creadă un fel de. 

preoți ai omenirii, cari prin înţelepciunea lor vor descoperi 

şi ultimele enigme ale Universului. Acest orgoliu al repre-: 

zentanţilor ştiinţelor exacte și-a găsit expresia în filosofia 

materialistă a :secolului XIX. Şi la noi, filosoful Vasile” 

Conta a scris o „teorie a fatalismului”, în care expune : 

“principiile fundamentale ale materialismului. Totul. în lume 

e determinat de legile naturale mecanice, deoarece nimic 

nu există afară, de materie şi forță. 

i
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- Ştiinţele naturale, fizico- chimice, nu Sau oprit deci la. 

„limitele lor naturale, la pragul care desparte materia de. . 
spirit, energia mecanică de energia “psihică, materia -anor- 
ganică de fenomenul vieţii. Ele au întreprins să explice, 
după metoda lor și în temeiul ipotezelor lor, şi fenomene 

"cari prin” caracterul lor nu mai puteau forma obiectul a- 
cestor 'ştiințe. Astfel domeniul biologiei a fost invadat și 
ocupat în scurtă vreme de ştiinţele fizico-chimice. Ele au 
găsit, pentru această cucerire, "terenul „pregătit de chiar re- 
prezentanţii biologiei, cari. nevoiţi fiind să pornească dela 
fizică și chimie au crezut că vor putea progresa mai lesne, 
dacă “vor. chema” în ajutor pe” fizicieni: şi chimiști. Astfel 
a luat ființă concepția mecanică despre viaţă şi de aci până. 

“la concepţia mecanică 'a vieţii. sociale şi spirituale n nu este 
„decât un pas. - 

Dar aci nu mai este vorba de o concepţie filozofică spe-. 
culativă, cum a fost atomismul antic, ci de verificarea pas 

“cu pas, în laborator, a: mecanismului vieţii,: cu intenţia de . 
a- demonstra că procesele vitale pot fi: reduse: la .procese . 
fisico-chimice: Rezultatele obținute. sunt, după părerea sa- . 
vanţilor acestoră, atât de importante încât le. dau dreptul . 
să afirme că ipoteza e aproape să- devină adevăr. In acest. 
caz însă, e clar că nu mai. există metafizică, etică- îiloso=: 
iică, etc. căci toate explicaţiile vor fi. date prin experienţele 
de laborator. Aparate exacte și precise vor “putea arăta 
puterea. de judecare, “moralitatea, emotivitatea etc. a fie- 
„cărei ființe; şi tot cu ajutorul unor astfel de aparate se.-“ 
va putea: preface un om vicios întrun sfânt, :— toate: în 
temeiul legilor naturale, fizico-chimice.. „Deocamdată însă - 
psihologia experimentală .se mărgineşte a-măsura tenome- 
nele psihice, pentru a descoperi aceste legi constante. 

Dar iată ce zice -un ilustru reprezentant al concepţiei 
mecanice despre viaţă, ].. Loeb, profesor american (în car- 
tea sa La conception mcanique de la vie, 3-e. ed.,: Paris, 
Alcan,. 1914): »Dorinţele noastre şi i nădejdile noastre, “ne-.
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norocirile noastre și “suferințele noastre își au isvorul în. 

instincte comparabile instinctului care împinge animalele 

heliotropice! spre lumină. “Trebuinţa de hrană şi lupta. ce! 

rezultă: din. ea, instinctul sexual cu poezia sa şi înlănţuirea 

consecinţelor sale, instinctul material cu bucuriile și suie-. 

- sinele ce le provoacă, instinctul de' muncă şi inulte altele 

sunt rădăcinile din cari-se desvoltă viaţa noastră interioară. 

Pentru unele din aceste! instincte, baza chiinică este cei 

puţin destul de vizibilă pentru a deștepta nădejdea că ana= 

liza lor, din punct de vedere mecanic, nu este decât o ches-: 

Vune de timp”. Dar autorul crede că și etica se va putea: 

„sprijini pe această concepție,_că vom avea! deci 0. etică. 

mecanică”, după părerea sa singura etică ştiinţifică. Pen- . 
tru a se vedea la-ce aberaţiuni poate duce o astfel. de con-, 
iuzie a' domeniilor diferitelor ştiinţe, citez locul unde Vor- 

_beşte de etică. „Dacă existenţa noastră, zice autorul, € îri- 
"1emeiată pe jocul unor torţe oarbe şi nu e decât o chestiune 
de întâmplare; dacă noi. înşine nu suntem decât mecanisme: 
chimice, cum poate exista pentru noi o etică? Trebue să: 
răspundem că instinctele” noastre sunt rădăcinile - eticei... 

. noastre şi că aceste instincte sunt ereditare, exact în acelaş 

tel ca şi forma corpului nostriu.: 
+ 

Noi mâncăm și bem, nu pentrucă omenirea a căzut de 
“acord că acestea sunt lucruri de dorit, ci deoarece, ca nişte 

maşini, noi suntem constrânși a' face astfel.. Noi suntem” 
activi, deoarece 'noi suntem nevoiţi a o fi, prin' procese ce 
se desfășoară. în sistemul nostru nervos central, şi atâta 
vreme cât fiinţele umane nu sunt, din punct de vedere eco- . 

nomic, sclavi, instinctul de a îndeplini o operă, instinctul” 
inuncii determină acţiunea lor. Mama îşi iubește copiii și” 

îi îngrijește, nu pentrucă metafizicienii cred că acest lucru 

e de dorit, ci pentrucă instinctul de a îngriji de. copilul ei. 

este în ea tot'așa de exact ereditar ca și caracterele mor-. 

îologice ale corpului femeesc. Noi căutăm societatea unor 

ființe umane şi ne place să trăim în ea deoarece condiţiu- 
7 z
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nile ereditare ne obligă să facem astfel. Noi luptăm pentru. 
ureptate şi adevăr, deoarece în mod instinctiv. noi suntem: 

împinşi să-i facem pe semenii! noştri fericiţi. Condiţiuni 

economice, sociale, politice, sau şi ignoranţa şi superstiţia. 

pot înfrâna instinctele ereditare sau le pot îace să: devieze. 

şi să creeze în acest fel o civilizaţie unde se desvoltă o.. 

ctică defectuoasă sau restrânsă. -. SI 

"Se pot produce indivizi -la cari .o mutație a făcut ca ei 

„să piardă cutare sau cutare instinct de dorit, exact cum şi. 
la animale o mutație poate face ca unii indivizi: să: piardă 
pigmentul lor, şi descendenţii acestor „mutanţi”, dacă sunt 
destul de numeroşi, pot scădea starea etică a “comunităţii. 
Nu numai Că o concepţie mecanică „despre viaţă este com- 
patibilă. cu etica: ea pare a fi singura concepţie despre - 
viață care ar putea îace să se înţeleagă unde este izvorul 
eticei”.. - - . 
Concluziunile autorului ar: îi adevărate, dacă ştiinţele 

. fizico-chimice ar îi. dovedit. deja, sau ar putea dovedi | 
“cândva că noi suntem mașini chimice, cum pretinde auto- 
iul. Nimeni nu neagă cum că legile fizico- chimice sunt 
valabile şi în domeniul biologic. Dar de:aci până a afirma. 
şi demonstra că viaţa ea însăşi este 'un mecanism-fizico- 
Chimic, e o mare „distanţă, Nici. instinctele şi nici. legile 
credităţii nu pot îi. explicate pe cale mecanică, dar încă 
tuncţiunile intelectuale superioare! 

Şi chiar. între biologişti există o direcţie, a neovitaliștilor, 
care susţine că viaţa își are legile ei, diferite de: legile fizico- 
chimice. Există un principiu vital, care nu poate fi.redus 

-la principii mecanice şi fizice. Această direcţie se întoarce 
-“la concepţia platonică, aristotelică, în temeiul căreia orice 
„ existenţă e determinată de intervenţia unui principiu for- 
mal, fără de care materia. rămâne inertă. „Inteligenţa” nu 
se naște din materie, ci ea stăpâneşte materia, î îi imprimă 
forma şi-i determină funcțiunea. 

2. Mai amintim titlul-unei lucrări care arată cum repre 
i 

,
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zentanțţii ştiinţelor exacte înțeleg. să rezolve chestiuni mmo-: 

rale; „Egoismul baza oricărei societăţi. Studiu asupra de- 
jormațiuniilor cari rezultă din. viața. în comun” este titlul 

„unei cărţi scrisă -de Felix Le Dantec, (Paris, Flammarion, 

1925). Autorul vrea :să : demonstreze că omul e din: fire, 

crud, egoist, stăpânit de. instinctul de. conservare, „proprie 
"şi dominațiune; civilizația” n'a făcut decât să înfrâneze în- 

uucâtva. aceste porniri: naturale, să le deformeze, dar nu 
va rcuși nicicând să-l transforme! pe om întro ființă socială; 
şi morală perfectă... Trebue să.ne mulțumim cu societatea” 

actuală: aşa cum este şi să ne aducem aminte, că au fost 

societăţi şi mai 'rele.: Nu putem spera .într'o' îndreptare, 
deoarece natura umană nu se schimbă.  ;.. .::--..: 

* „Dacă egoismul este baza “edificiului nostru social, ipo- 

crizia este cheia. sa de boltă”, înscrie * autorul pe titlul, 
cărţii! - MI „i ai 

Pesimismul acesta etic îl. întâlnim la mulţi filosofi,. a 
e mai ales consecinţa unei concepții mecaniciste — mate=. 

ialiste despre lume şi viaţă. Incepând. cu Heraclit, pesi-; 
mismul se perpetuează. până în lumea modernă, iar între. 

filosofii germani Arthur Schopenhauer. (1788—1865) şi. 

apoi Friedrich Nielzsclie (1844—1900)' :aparţin - acestei 
direcții, ajungând însă la concluzii practice deosebite: 
Schopenhauer predicând. întoarcerea în neant, renunţarea . 
la voinţa: de-a trăi, iar Nietzsche cerând revolta :celor-pu- 

'ternici şi nobili împotriva, celor mulţi cari şi-au format o 
morală şi legi-pentru a,'opri avântul celor 'destinaţi de: na-. 

"tură să fie liberi şi să domnească fără a fi robiţi prejude- 

căilor. morale. Ierarhia 'valorilor trebue răsturnată, trebue 

să vie „Ssupraomul'”, o:nouă “fiinţă superioară care să rege- 

nereze omenirea. Nietzsche vrea să arate că morala creştină - 

este 0. niorală "de. "sclavi, care a  păgubit, „omenirea: şi pro-, 

gresul. -: 

- Individul puternic trebue să rupă cătuşele sociale, să dă 

-1âme zidurile construite din minciună şi ipocrizie pe cari. 
.
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le-a ridicat civilizaţia noastră pentru a opri. desfăşurarea 
liberă a forţelor vitale. E e 

Filosofia lui Nietzsche, ca şi pe vremuri cea a lui Scho- 
„_penhauer,-a făcut mare vâlvă pe la siârşitul secolului tre- 
cut şi a influenţat mai ales asupra tineretului german. : 
_ Dar îundamentarea filosofică a moralei nietzscheene nu. 
poate. rezista unei. critici obiective. Năzuinţa omului spre 

” mai bine, spre o justiţie mai perfectă sa întemeiat tocmai 
pe îmblânzirea pasiunilor individuale, pe lămurirea tot mai 
precisă a idealurilor şi valorilor sociale.. | 

Acei supraoameni, dacă sar naşte cândva, oare nu. s'ar 
siâşia întreolaltă, nu sar distruge unul pe altul în lupte 
interminabile pentru dominaţiune? Şi, atunci, mar fi iarăși 

- „nevoie de instituirea de norme morale şi juridice pentru 
a asigura pacea şi prosperitatea obştească? Nu este mai 
bine să punem pasiunea, în slujba raţiunii . constructive, 
decât în slujba instinctelor destructive? Este mai bine și 

- mai-uman! Instinctele individuale, ereditare, nu sunt puse 
numai în slujba conservării proprii, ci servesc, şi pentru. 
conservarea speciei, —. altruismul este tot atât de puternic, 
a chiar' mai puternic - decât egoismul. Problema morală 
practică consistă în a căuta şi găsi mijloacele „de a utiliza 
acest altruism natural, manifestat prin” instinctul familial 

şi prin simpatia naturală ce domnește între oameni, pentru 
a lărgi comunitatea morală omenească dincolo de limitele: 

i fireşti, „biologice”. Nu este o „deformare”, ci 0 per- 
fecţionare, o nobilitare a naturii umane spre care tinde 

“morala. : *: | | ! Si 
"Etica filosofică modernă, întemeiată. pe biologie, psiho- 

„logie şi sociologie, confirmă 'adevărurile moralei creştine: . 
«mul are în sufletul său scânteia binelui, a dragostei pen- 
tru aproapele său, a bunăvoinţei şi milei, el 'caută şi gă- 
seşte fericirea sa proprie în năzuința de'a spori fericirea.: 
-In etica. socială modernă principiul solidarității “afost opus teoriilor individualiste; principiu. lămurit: în: primul: rând în lumina sociologiei. - 

. - ă N
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CAP. XIII. 

v 
Morala solidarităţii A e e 

“TA. Comte, L7 Bourgeois, Durkheim). Educaţia socială: şi, 

rectificarea individualismului absolut.! 

Aplicare: ideea de asociaţie şi înfăptuirile ei în „Viaţa , modernă 

„ Keconomie. politică, legislaţie) . ” 

Intemeietorul sociologiei, Auguste” Corte (1798-— 
185%), şi-a propus să arate că şi legile sociale sunt legi 

naturale." Dăr în acelaș timp el a afirmat că legile sociale 

nu pot fi reduse cu desăvârşire la legile biologice, cum nici 

legile “biologice. nu' suint identice 'cu legile fizico-chimice: 
Consensul social, solidaritatea părţilor. constitutive. ale' so- 

cietăţii nu rezultă din acţiunea unor forţe mecanice, ci: din, 

“influenţa ideilor. Orice reformă socială trebue să pornească 

_- dela o reformă spirituală: anarhia socială este efectul anar- “ 

.. hiei- ideilor. In filosofia sa positivă, care expune în mod 

„obiectiv natura fenomenelor şi legile « cari le determină, nu 

este loc. pentru o Etică. propriu zisă. . 

Dar cum ştiinţa are menirea să servească acţiunii prat- 

tice'(a vedea.pentru a prevedea), morala i va trebui să con- 

stitue baza și punctul'de plecare pentru orice reformă so- 

cială. In opera sa „Systăme de Politique positive, ou Traite 

de Sociologie instituaat la Religion de P Humanit&”, (4 vol: 

1851-1854), care cuprinde sociologia sa aplicată, Comte 

susține că toate încercările: de a. reorganiza societatea ome- 

nească, de a asigura progresul ei prin instituirea unei or- 

ganizaţii politice ş şi economice raţionale, n nu vor r putea izbuti, 
a 

IT)
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dacă nu se va înfăptui mai întâiu o îndreptare morală a 

indivizilor. Această îndreptare trebue şă consiste în inten- 

sificarea sentimentelor sociale, a altruismului pentru a în- 
vinge tendințele egoiste. La acest rezultat nu. se poate a- 

junge, însă apelând numai la inteligenţă, la rațiune, ci tre- 

bue să influenţăm în mod direct asupra sentimentelor. Şi 

Comte nu vede alt mijloc de. a. acţiona asupra sentimentelor . 
decât religia. : 

Dar cum positivismul. nu se poate întoarce la credinţe | 
religioase trecute, întemeiate fie pe superstiții fie pe spe- 

culăţiuni metafizice, -cari stau în contradicţie - cu 'spiritul 

positivist (cum de altminteri și ateismul nu este decât o 
concepţie întemeiată. „pe metafizica materialistă), se impune 

adoptarea unei noui religii, positiviste. Obiectul cultului 

acestei religii va fi omenirea, Marea Fiinţă (le grand Etre). 

Oamenii trebue să înveţe a iubi omenirea şi a munci pen: . 

tru progresul ei. Familia şi patria vor forma, În cultul re- 
ligios, obiecte intermediare, de tranziţie: în familie .se va. 

institui cultul -și veneraţia rudelor dispărute, în Stat se va 

organiza cultul oamenilor mari. Pentru acest scop se' va 

"reforma calendarul, în care. se 'vor fixa sărbători, menite 

„cultului marilor genii ale omenirii, iar :fiecare” zi, fiecare 
săptămână şi fiecare lună va fi consacrată unui om mare. 

: Preoţii vor avea o funcţiune pur morală, ei vor fi sfătui- 
tori, educatori şi judecători 'asupra virtuţii membrilor s0- 

- cietăţii. Femeile nu vor participa la viaţa publică, dar în 
schimb vor avea în familie funcțiunea unor adevărate prea 
tese. Comunităţi re! ligioase positiviste există şi azi; 
Franța şi: America latină (de Sud).: Sa 

Principiile fundamentale ale eticei lui A. Comte se acordă 
cum vedem şi cu „morala „creştină şi cu „morala filosofică 
idealistă. .- LS a : ; 

Morala, pentru” a deveni i o funcţie. socială; pentru a de- 
veni: o. putere spirituală în 'stare să asigure solidaritatea, 
trebue să, izvorască -din “sentimentul .de drâgoste: petru 
aproapele şi să se sprijine și pe sentimentul religios 
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“Fără un ideal al binelui, solidaritatea socială, coopera- 

rea pacinică, progresul şi civilizaţia, nu se. pot. înfăptui, 

nu pot dăinui. Intrebarea este, cu privire.la.etica lui Conite, 

dacă religia umanităţii poate înlocui religia propriu. zisă, 

credința într'o putere supranaiurălă. Noi trebue să ne în- 

doim de acest lucru, afirmând că şi cultul omenirii nu poate 

reprezenta nici el .decât o tranziţie, o:legătură spre cultul 

ființei supreme, a lui Dumnezeu. i 
Urmaşii lui A. Comte :au “păstrat. în. sociologie punctul 

„de vedere positivist, dar .n'au adoptat etica lui A. Comte, 

considerând-o' incompatibilă Cu .positivismul. Ei: vor .să 

explice înainte de toate: fenomenul: solidarităţii, să desco- 

„pere. izvoarele. sale, fără să: preconizeze „uri sistem de re-. 

formă socială”, o. etică normativă. Din lămurirea deplină 

„a problemelor sociologice, a condiţiunilor de existenţă și - 

progres ale societăţii omeneşti, se vor desprinde dela sine 

“şi idealurile sociale, influențând :asupra . conduitei; indivi=: 

zilor. , DN NIC E Da 

"2. Noţiunea solidarităţii”. a fost analizată și lămurită: 

de Leon Bourgeois (1851-—1925), în. spiritul -şi intenţia: 

positivismului lui Comte. Tratatul său, purtând chiar titlul 

„Soiidarit” (ed. a 7-a: 1912), a avut mare răsunet. .- 

". Străduinţa sa este să. dea, în această scriere, o funda-- 

mentare ştiinţifică moralei şi mai ales ideii de solidaritate:: 

Legea solidarităţii este, după părerea lui Bourgeois, o lege 

naturală universală. Intre toate lucrurile din Univers dom- - 

neşte o legătură indisolubilă, o solidaritate. Legea gravi- 

taţiei ea însăşi nu 'exprimă. decât. solidaritatea. corpurilor. 

cereşti. Omul e legat de Univers, e legat de pământ 'şi de 

toate celelalte ființe, şi tot astfel oamenii sunt legaţi între- 

olaltă, şi nu: numai cei vii întreolaltă ci și aceștia cu'cei 

_dispăruţi. Prin cooperaţie, prin traiul comun s'au întăptuit 

toate valorile civilizaţiei. . - a 
In societate 'dorineşte o. diviziune a muncii şi O solida- 

ritate izvorită.'din: ea, așa cum în organismul viu „există 

;
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o. diviziune a muncii fiziologice între celule. Noi realizăm 

binele moral prin voinţa noastră de a fi membri ai ome- 
nirii. iar răul se. ivește. din.tendinţa de izolare: | 

"„ O fundamentare mai amplă ştiinţifică „a teoriei solida- 
rităţii o-dă Emile Durkheim (1858—1917), în importanta 

sa lucrare „De la division du travail social”. (1893). Durk- 
heim 'deosebeşte două îeluri de solidaritate: : solidaritatea 

- mecanică şi solidaritatea organică. In societăţile primitive 
toţi indivizii se aseamănă; ei gândesc la. fel, au aceleaşi 
credinţe şi obiceiuri, au „ocupaţiuni:. cari -nu: diferă mult 
întreolaltă, diviziunea muncii şi „specializarea profesională” 
nefiind progresate; ei se simt legaţi întreolaltă chiar prin 

„această. simpatie şi atracţie. „între semeni”. Solidaritatea 
aceasta, întemeiată pe similitudine, Durkheim: o numeşte 
“mecanică; Ie a 

In societăţile progresive, civilizate, indivizii se diferen- 
'ţiază tot mai mult; diviziunea muncii impune specializarea 
profesională, se formează clase sociale și asociaţii profe- 
sionale (corporaţii, sindicate). Dar în acelaş.timp indivizii 
devin tot mai dependenţi unul de altul, întrucât produsele 
muncii untiia sunt necesare pentru' satisfacerea trebuinţelor 
celorlalți și nimeni nu poate produce toate lucrurile de care 
are el însuș nevoie. De aci rezultă o'solidaritate organică 
între indivizi, izvorîtă din această strânsă interdependenţă 
între indivizi şi între clasele sociale. [ | 
Problema principală pentru societatea modernă, înte- 

meiată pe diviziunea muncii, este creiarea unui. ideal co- 
mun, care poate fi acceptat de toţi -membrii, societăţii. 

In, Iucrarea sa L'Education morale”, (editată în 1925 
de Paul Fauconnet), Durkheim arată. cum ptintro educa- 
ție sistematică, în care se ţine seama de structura socie- 
tăţii. moderne şi: de nevoia de a-l încadra pe individ în 
societate, dându-i-se o funcţiune potrivită, se poate forma 
un ideal comun, pentru asigurarea coeziunii sociale. 
""Moralitatea se. înfăptueşte deci în societate: prin” aceea
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că indivizii, prin 'legăturile. lor. multiple, prin obligaţiunile 

ce le au unii faţă de alții, devin solidari; diviziunea muncii 

este izvorul solidarită ii sociale şi prin ea izvorul mora-: 

lităţii. Egoismul individual nu poate rezista în “faţa acestor. 

„ legături strânse şi indisolubile create prin diviziunea muncii. 

Pentru educaţia mo: ală, Durkheim. crede că trebue să 

se renunţe la orice sprijin religios, raţiunea singură tre- - 

„bue să dea principiile.: Copilul trebue! deprins: să înțeleagă 

preceptele morale, cari nu-i impun nimic altceva decât ca 

“faptele sale să fie de acord cu interesele societăţii. . | 

Nu trebue să repetăm aci, că. _ această: concepție este 

eronată; de' mirare este numai:că un sociolog ca Durkheim 

care a relevat el însuş importanţa religiei în viaţa popoare- - 

lor, crede că: educaţia morală, şi moralitatea! în general, 

S'ar putea înfăptui fără. ajutorul religiei — deoarece, ome- 

nirea ar fi acuma destul .de progresată pentru + a-și. înte- | 

meia morala numai pe. rațiune! -: 

De ce tocmai lipsa religiei ar ti un seinn de înaltă civi- 

lizaţie — va rămâne secretul de nepătruns al celor ce sus- 

țin acest lucru. Căci, dovezi științifice î în orice caz nu se pot 

” aduce în sprijinul acestei teze. - DI 

Rămâne. însă, din filosofia şi sociologia solidarităţii, ' un 

principiu bine stabilit că inorala trebue considerată ca func- 

ţie” socială, şi că numai printr”o influențare. puternică” asu- 

pra individului,. prin educație, legislaţie şi instituţii sociale, - 

moralitatea poate- progresa şi. poate forma un suport pu- , 

ternic pentru păstrarea ordinei sociale. :.  - 5 

3. Principiul diviziunii: muncii și a cooperării în baza 

acestui principiu. a împins la: creiarea de asociaţii, cum 

au existat și în timpurile vechi. Aceste asociaţii n'au numai: 

scopuri inateriale, economice, ci sunt înainte de toate co- 

munități în cari individul şi familiile îşi găsesc. satisfacerea 

unor trebuinţe ideale. Aci 5e desvoltă sentimentele de « sim- 

patie;-de prietenie, etc. - 
„Astfel de asociaţii profesionale, culturale, artistice,- mu- 

,
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zicale,. sportive, etc., s'au înniulţit întrun mod' extraordi- 
nar 'în societatea modernă.: Chiar „cooperativele” de con- 

“sum, de vânzare şi cumpărare, de credit şi ajutor, etc., au 

o influență morală foarte mare, urmărind și un scop edu- 
cativ. Statul modern recunoaște marea importanţă a acestor 

asociaţii şi le dă tot sprijinul, “acordându- le calitatea de 

„persoane juridice' şi morale” şi toate drepturile (de. pro- 

prietate și. libertate de acţiune) cari derivă din această 

„calitate. .. . o 
„Spiritul de asociaţie” , „spiritul de > corp? « se desvaltă - 

din dispoziţia riaturală ce se: observă şi la copii, cari for- 

mează în mod spontan grupări pentru joc și distracție, 
cercuri de prieteni, de camarazi de şcoală, etc. Dar. aceste: 
asociaţii sunt uneori şi primejdioase, dacă intră în ele ele- 
mente. cu inclinaţiuni rele, sau dacă: sunt formate chiar cu 

scopuri antisociale şi criminale. Sociabilitatea omului. își 

manifestează puterea şi în direcţia opusă moralității. Există 

asociaţii” de criminali, bande -de hoți, de răufăcători, al 
căror scop este jaful și crima, și pe cât societatea are in- 

teresul să sprijine asocierea . celor buni şi drepți, pe atât 

ea e obligată să zădărnicească asocierea şi solidaritatea 
celor răi. a , . 

“Dar chiar aci se poate cunoaşte, tragicul vieţii omeneşti, . 

- paradoxul principiului moral, anume că nici bândele de 

“hoţi nu pot exista fără morală, fără observarea normelor 

morale de ajutor reciproc, de altruism înăuntrul bandei. 

„Dar se mai poate numi morală, această solidaritatea cri- 

minalilor? Fără îndoială că nu, deoarece la baza ei nu 

este un ideal moral, idealul binelui după care trebue să 

'se îndrepte acţiunea fiecăruia în conformitate cu suprema: 

lege morală, -carâ. ordonă iubirea aproapelui şi respectul 

personalităţii umane. 

În împărăţia diavolului „virtuţile” stau în slujba răului; 

vitejia, devotamentul reciproc, etc., sunt -virtuți negative; 

cari nu fac decât să sporească puterea răului. Această ase- 

în + 

*
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_mănare înșelătoare” a adevăratelor virtuţi (positive) cu vir-, 
_tuţile negative, “constitue o mare primejdie mai ales pentru 
tineret şi pentru păturile inculte prin răspândirea de ro- 
mane și' povestiri în cari se descriu curajul, inteligența, 

mărinimia unor bandiți „renumiţi”. Cum viaţa socială nor- 

mală nu prea dă prilejuri pentru aventuri şi eroism înfrun- 
tător de primejdii, imaginaţia. vie a tineretului idealizează 

„lesne figura acestor „eroi” şi nu lipsesc exemple când ti- 
neri, ademeniţi de dorul de aventuri, părăsesc casa părin- 

" tească pentru a hoinări în lume sau pentrii a se asocia cu 

"alţi eroi” de seama lor spre a comite fapte „glorioase”. 

„Romantismul”, în toate formele sale, e săpat adânc în 

sufletul omenesc; el ar .trebui îndreptat însă spre ţinte 

nobile în slujba idealului moral. Şi viaţa socială normală 
cere curaj şi: răbdare în împlinirea datoriilor, devotament 

pentru prieteni, milă și ajutor pentru cei slabi și săraci. - 

Biografiile oamenilor mari,: ale sfinţilor .cari s'au jertfit 
pentru credința adevărată, ale oamenilor de ştiinţă, cari 

au învins sărăcia şi suferinţa pentru a găsi o fărâmă de 

adevăr, ale cetăţenilor cari şi-au dat cu drag viața pentru 

„patrie, ne dau atâtea pilde. de adevărat eroism şi  adevă- 
rată virtute! Şi în viaţa de toate zilele putem descoperi. 
“o mulţime de eroi, demni de toată admiraţia și imitaţia 

noastră. " / 

Sunt atâţia oameni simpli, cinstiţi și cu frica lui Dum- 

nezeu, cari îşi împlinesc zi cu zi datoriile lor către familie, 

către patrie-şi omenire, fără a se abate o clipă dela calea 

virtuţii. Ei' mor ca ostaşi necunoscuţi ai binelui, dar pilda 

“lor a fost totuş binefăcătoare. pentru urmașii lor, pentru 

„toţi cei ce i-au cunoscut şi au-trăit împreună cu dânşii. 

Şi pe ei îi găsim descriși, sub diferite nume, de marii 
scriitori, între cari îl amintim la locul întâi pe scriitorul 
englez Charles Dickens, ale cărui opere ar trebui traduse: 

şi. răspândite. şi la noi. Nu lipsesc nici la noi scrieri bune 

de acest fel, între cari ar merita o atenţie deosebită scrie- 
"rile lui Al. Brătescu- Voinești.



CAP..XIV . 

Variația sistemelor. de. etică nu poate duce. 
la scepticismul moral, 

" Explicarea divergenţei concepţiilor etice prin diferenţierea reală 
a personalităţilor şi evoluţia colectivităţilor, 

Valorile culturii ca norme etice' pentru omul modern. 

- 1. Din scurta privire istorică asupra celor mai împor- 
tante sisteme etice, putem desprinde ' neîntrerupta  stră- 
duinţă a filosofilor 'de a lămuri. pe deplin problema mo-: 
rală, de a găsi o îundamentare ştiinţifică a Eticei. Am vă- 
zut mai apoi cum -aceste încercări pornesc dela: diferite 
presupoziții și sunt dependente „de concepţia lor generală 
despre lume şi viaţă. La 'unii filosofi Etica'are un caracter speculativ raționalist, la alţii un caracter empiric, întrucât 
unii susțin că izvorul cunoașterii noastre şi criteriile certi- tudinii se găsesc în rațiune, pe când ceilalți susțin că toată 
cunoașterea ne vine din experienţă, prin mijlocirea sim- țurilor. Dar_chiar. această : opoziţie, în: problema cunoaș- terii, nu este“ inconciliabilă. Căci şi raționaliștii trebue să explice cum aceste: adevăruri raţionale .se acordă cu rea-! litatea sensibilă, iar empiriştii trebue să arate cum din hao- - sul datelor empirice se naşte ordine, cunoaştere sistema- . tică — prin gândire, ca 

- Pe lângă această deosebire 
cele două direcţii filosofice se 
direcţii, deosebiri în rezolvirea 
fel că în: sfârșit, fiecare siste 

fundamentală care desparte 
adaogă, înăuntrul aceleiaşi 
problemelor secundare, ast- 

m îşi dobândește: caracterul. 
7



3 

123 

  

-. 
. 7 

său. individual, poartă, pecetea originalității filosofului, care 
l-a elaborat. | 

Am mai arătat în, alt loc, că şi filosoful e. dependent, în 

gândirea sa, de mediul social în care a trăit, de cultura tim- 

pului său, și în primul rând, se 'nţelege de îilosofiile tre-. 
“cute pe cari a avut. prilejul să “le cunoască. Dar mai ales 
în domeniul moral, această influenţă a trebuit să fie puter- 

nică, deoarece aci educaţia în familie, apoi viaţa socială 

în -general. (obiceiurile, tradiţiile, credinţele religioase) îi 

impune individului, deci şi filosofului, observarea normelor 

- de conduită valabile în acea societate. | e 

Filosoful, prin reflexiune. şi prin studiul filosofiei, tre- 

bue să ia atitudine îh făţa problemelor morale, fie că aprobă 

“ morala existentă ca .un fapt dat care trebue numai ex- 

„"plicat în mod ştiinţific, arătându-se. caracterul şi cauzele 

“fenomenului moral, fie că în faţa moralei existente el con- 

strueşte o morală pură, liberată de contingenţele- istorice, 

şi“servind ca ideal pentru străduinţele de reformă socială, 

- de dobândire a -perfecţiunii. morale. ; 

sa 

” . Ceeace trebue să notăm ca un fapt bine stabilit este că 

din divergenţa: opiniunilor filosofilor asupra, naturii şi a 

cauzelor fenomenului moral'nu poate deriva nicicând un 

“scepticism -moral. Ci: scepticismul moral îşi găsește locul 

„şi rezolvirea înăuntrul Eticei filosofice. Scepticismul mo- 

"ral, ca şi scepticismul: în general, are: două înfăţişări.. Mai. . 

- întâi el ar putea nega exiștenţa moralei: în general, sus- 

ținând că nu există bine şi rău şi că judecăţile morale 

nau nici un înţeles, aşa cum scepticismul teoretic afirmă | 

că nu există în general nimic și că ar trebui să ne abți- 

nem 'dela orice judecată. Dar -atunci chiar: judecata „că 

nu există nimic” n'are niciun înţeles, şi scepticul nu e în . 

drept nici să se îndoiască de, ceva, întrucât: acest ceva nu 

există şi întrucât doar: chiar „îndoiala” implică o jude- 

cată. Absurditatea scepticismului radical a fost arătată de. 

Descartes: chiar dacă “nimic “mar, fi adevărat, chiar dacă: 

i
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neîntrerupt aş fi înşelat de un geniu răutăcios, totuş tre- 
bue. să existe cel, puţin cel ce e înşelat. Scepticul radical | 

-ar trebui să nege şi existenţa. sa: proprie și să dispară. în _ 
neant. : A . -- . Si 

Cealaltă intăţișare! a. scepticismului rezultă: din: subiec- 
- tivism, din principiul lui Protagoras, că individul este mă- 

sura tuturor lucrurilor. Acest scepticism apare; în dome- 

niul cunoașterii, în: forma: sa radicală: ca „Solipsism'!, în 

domeniul moral, ca. egoism radical. „Bine. este ceeace e 
bine pentru “mine, iar rău ceeace e: rău pentru. mine”, ar 
îi principiul acestei concepții: etice. Din acest principiu însă : 
nu rezultă negarea existenţei, moralei. Căci şi acest individ 

„trebue să reflecteze asupra binelui şi “răului-ce ar putea 
rezulta din acţiunile “sale, fie: numai “pentru persoana. sa;. . 
el trebue să- ajungă la norrie: de conduită pentru: a do- 

„bândi binele şi a- evita :răul, In această reflexiune. trebue 
să intre: însă şi. 'considerarea- reacțiunilor semenilor săi, cari 

„pot spori binele său, 'dar: îi pot procura și multe surprize 

4 

neplăcute. Prin urmare el trebue să-și orienteze - acţiunile 
sale" după criterii .sociale. . 

Ar mai îi de adăogat că acest, „egoist absolut”. ar tre-: 
bui să fie lipsit de orice "sentiment de simpatie, admiraţie; 
"dragoste etc. pentru semenii săi, — ceea.ce e greu să. ne 
imaginăm, căci atunci mam vedea posibilitatea ca el să - 
simtă în general ceva, deci nici chiar binele: propriu, el 
mar putea simţi dragoste nici pentru sine însuş. Căci dacă 
Sar iubi numai pe sine, el ar fi capabil de iubire în ge- 
neral, și capabil! de ură, şi. atunci nu s'ar putea“ întâmpla 
ca dragostea! de sine să se prefacă, în -ură şi dispreţ de 
sine?  Imperativul categoric al moralei creştine: se înte- 
meiază” pe acest fapt, că dragostea de sine "cuprinde po- 
sibilitatea de dragoste a aproapelui; şi: nu- numai posibi- 
litatea ci temeiul ei.: Căci. noi ne iubim pe 'noi în modul 
cel. mai desăvârşit în aproapele” nostru, adevărata dragoste 
de-sine se exprimă în dragostea către aproapele. Aşa” cun 

dz
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pra imaginei ce şi-o fac semenii noştri despre noi, aşa ne 

iubim. pe noi. înşine,- ne respectăm, dar. şi .ne disprețuim, 

după cum ne vedem iubiţi, respectaţi şi dispreţuiţi de alţii. 

Prin- urmare morala. creştină nu cere, decât să.ne mani- 

festăm dragostea - „noastră; pentru .noi- înşine, iubind pe 

aproapele nostru, care: prin dragostea sa ne-a dat conştiinţa 

valorii şi demnităţii noastre. proprii — pentru care "doar ne 

iubim pe noi înșine. Noinu.: plătim decât Q. datorie,. NU 

facem decât să ne iubim pe noi în-persoana, altuia —. dar 

această“ dragoste.- -de sine, - după. reflexiunea . de mai Sus, 

nu poate fi numită egoistă: , . : 

Şi. „solipsismul teoretic”. și - egoismul “moral” duc deci 

Aa 

concepţii. „sceptice şi găsesc - soluțiunea înăuntrul. filo- 

- sofiei.. i 

Dar sar putea susţine. « că. din chiar divergitatea siste- 

melor etice, positive, cari resping scepticismul. moral, se 

naște: „un scepticism. nou,. întrucât nu ne-am putea hotări 

pentru. niciun sistem, “văzând cum filosofii întreolaltă nu 

“pot ajunge la un acord nici asupra principiilor morale; nici 

asupra. aplicaţiunilor. practice... . - . 

- Dar: dacă fizica de azi explică teriomenul Tuminii. altfel 

decum o explica fizica din secolul XVII, înseamnă că noi tre-: 

bue să devenim sceptici atât în teoria optică cât şi în apli-. 

caţiunile practice? Neavând încă o cunoaştere certă asupra 

naturii luminii, ar trebui'să renunţăm și. la lampa: electrică 

şi la cea de-gaz?: Omul a întrebuințat focul când. nu prea 

ştia -ce. procese 'chimice. dau. naștere focului;, când savanții 

“au început să dea. explicaţii, cari nu concordau totdeauna, 

am devenit;oare sceptici, în' teorie. și practică?. 

- Prin- străduința filosofilor. moralişti, fenomenul; moral. a 

fost lămurit tot mai bine; s'a. analizat: natura sa, ;S'au: cer- 

cetat izvoarele sal6;. prin. enunţarea de ipoteze -s'au arătat 

posibilităţile. de cercetare: sistematică în "domeniul moral, 

7 Rai ! D , 

imaginea Eului nostru -ne- -o -formăm: prin reflexiunea asu- - 

“la consecințe absurde, şi nu pot rezista unei critici. Aceste:
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“în acelaș timp şi aplicaţiunile practice s'au putut sprijini: 
pe rezultatele stabilite de teoria 'morală. : E: 

* Sa desprins în cursul! cercetărilor îndreptate spre 'cu- 
noașterea naturii umane -(din punct. de vedere .biologic, 
psihologic și sociologic) că morala este una. şi aceeaș în 
toate timpurile şi locurile. Ceea ce diferă 'sunt moravuțile, 
obiceiurile, credinţele prin cari se manifestează conștiința 

societate într'o epocă anumită a istoriei. | 
„Etica filosofică a desvăluit, din contingenţa moravurilor, 
ceea ce este constant şi neschimbat: ideea moralei umane. 
Această idee străbate şi luminează toată waţa individuală 
şi colectivă în înlănţuirea atât. de complexă a. acţiunilor 
individuale şi în raporturile tot mai strânse între grupurile 
omeneşti. Ea apare supt forma unui ideal, a unei imagini 

„despre cum ar trebui să fie individul şi societatea pentruc 

morală a omului, gradul de moralitate la care a ajuns o. 

„să se înfăptuiască binele şi fericirea omului. e 
„Idealul moral a influenţat neîntrerupt viaţa omului, a 
împins la reforme, la Organizarea dreptului, la îmblânzi- rea moravurilor, şi îti sfârşit tot. acest ideal a fost imboldul 
cel mai puternic chiar pentru cercetările ştiințitice.. Căci 
ce rost ar avea ştiinţa, dacă n'ar fi pusă în serviciul so- 

„„ Cietăţii omeneşti pentru fericirea şi bunăstarea: tuturora? 
2. Cultura şi-ar pierde toată valoarea şi tot înţelesul, „dacă ar servi pentru progresul moral. Toate bunurile 

culturale, dobândite cu' atâtea jertfe şi cu atâta strădanie 
neobosită în cursul istoriei omenirii, trebuesc considerate ca mijloace pentru îhaintarea spre idealul moral, . : „Acest ideal moral al omului civilizat modern diferă se'n- țelege de cel al omului. preistoric, şi diferă 'mult şi: de. cel al filosofilor antici. Fiecare naţiune civilizată a ajuns astăzi „la conștiința individualităţii proprii. Chiar interdependenţa, tot mai strânsă, economică mai ales, dar nu mai puţin spi- rituală, a împins la - conturarea tot mai precisă a „indivi- . dualităţilor colective”, Nicio naţiune .nu. poate trăi şi. nu 

N
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se :poate menţine: decât prin creiarea de valori culturale, 

prin sistematizarea şi ordonarea idealurilor, a. scopurilor 

urmărite în diferitele domenii de activitate. Dar numai cu- 

noscându-se- pe sine, cunoscându-și' trecutul. şi. năzuințele 

din trecut, cumpenindu-și forţele de cari dispune, organi- 

zând viața politică şi economică, lămurind puterea credin- 

_țelor religioase, dând liberă -desvoltare ştiinţei, literaturii, 

artelor, o' naţiune îşi dobândeşte prestigiul: şi demnitatea 

necesară pentru a se considera egală în lupta ce se dă 

între popoare pentru organizarea. „omenirii și “dobândirea 

conducerii ei spirituale. Sr - 

„Dar chiar această concentrare şi. organizare raţională 

„a tuturor forţelor naţionale 'cere un principiu conducător, 

un criteriu pentru . ierarhizarea valorilor, forţă . supremă 

care - să. împiedice disoluția, apariţia - individualismului 

ănarhic. | a , 

" Acest. principiu nu poate îi decât idealul moral. In îa- 

milie unde se încheagă' prima structură a sufletului copi- 

lului, trebue să domnească moralitate desăvârşită. Aci tre- 

“bue să găsească copilul imaginea unei comunităţi: morale 

desăvârșite, întemeiată “pe dragoste reciprocă, respect, | 

bunăvoință și devotament. Părinţii şi fraţii. mai mari, tre- 

bue 'să'fie pilde vii de bună purtare, modestie, muncă, 

„bună înţelegere — deci pildă pentru toate virtuțile umane. 

Aceeaş atmosferă a unei comunităţi morale, copilul tre- 

bue s'o regăsească în 'şcoală, ca într'o familie mai largă, 

unde pe lângă pilda învățătorului, intervine și viaţa co- 

mună cu camarazii de: aceeaş vârstă. Aci se încheagă prie- . 

feniile, atât de binefăcătoare când se evită cu grijă in- - 

îluenţa elementelor venite din familii unde nu s'a pus prea 

mare greutate pe educaţia morală a copiilor. - 

Dar mai puternică decât familia şi şcoala este societa- 

tea, viaţa politică şi economică. In viaţa publică se ma- 

nifestă cu putere şi fără -posibilitate de tăinuire, toate 

defectele morale, toate greşelile pe cari le face familia şi 
4 

7
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școala, și toate erorile conducătorilor societăţii, dacă ne- 

glijează să întemeieze organizaţia. politică . şi economică, 

precum şi toate, instituțiunile publice pe: principii morale. 
Legile bune fără moravuri bune n'au niciun efect. .Deaceea 
legiuitorii trebue să dea atenţie: mai întâiu îndreptării mo- 

“ ravurilor, progresului : moral, înainte de 'a spera ca legile 
lor să contribue la înfăptuirea: ordinei sociale. "Dar mora- 
vurile nu se” schimbă prin. legi. In zadar încercase împă- 
ratul Augustus să oprească luxul şi desfrâul, disoluția mMo- 

„sală:a Romei, prin legi... | 
„Aci întră în plină funcţiune Etica filosofică; ea arată şi 
principiile dela cari trebue. să pornim şi mijloacele pe cari 
trehue să le -aplicăm 'nu numai pentru a: împiedica diso- 
luţia. unei societăţi, ci. şi pentru: a asigura progresul mo- 
ralității, ta 

- Acest remediu şi această forţă crtiatoare trebue să le 
” căutăm, fiecare. din noi,. în conștiința noastră „proprie, în 
voinţa noastră de a întăptui binele,. de a “contribui la binele 
şi fericirea obştească. Numai prin voința -noastră . „bună 
poate spori puterea naţiunii noastre.. i 

“ - -- . 
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CAP.XV. -: 

„Morala şi. viaţa personală. i 

_ Sentimentul responsabilităţii. Demnitatea personală. 

„ Constrângerea şi autonomia morală. Stăpânirea de sine. 

, Rolul educaţiei în formarea personalităţii. ” 

1." Reflexiunea- asupra problemei morale ne-a: condus 

în mod necesar la „studiul sistemelor etice, pentru a vedea 

cum marii gânditori, filosofii și savanții, au încercat să re- 

zolve această problemă. In urmă însă trebue să ne întoar- 

cem- gândul iarăş spre noi înşine, puinându-ne întrebarea: 

după cari norme vrem să ne conducem în viaţă? Tot 'astiel 

cum, după ce ne-am dobândit cunoştinţe, studiind natura și 

studiind istoria universală şi naţională, trebue să ne punem 

întrebarea spre ce ocupaţie practică vreim 'să 'ne îndreptăm, 

„tot astfel, şi cu mai mare stăruinţă, trebue să ne întrebăm, 

care este scopul activităţii noastre. „Toate ştiinţele, expune 

„Kant în Intemeierea metaţizicei. moravurilor, au şi-o parte : 

“practică ce 'conţine probleme spiinând: că :un scop. 0areș- 

- care e posibil pentru noi şi imperative, arătând mijloacele 

prin cari ar putea fi realizat scopul. Aceste pot îi numite în 

general iniperative ale. abilității. Aci nu se întreabă de loc 

'dacă scopul e rățional şi bin; ci nuinăi'ce-ar trebui să fa- 

'cem ca să-l-atingem. Preceptele pentru-medic spre a-l face 

pe omul său sănătos în“ mod: desăvârşit, şi pentru; un otră-" 

vițor pentru a-l ucide în: mod sigur: sunt:de valoare egală 

întPatâta întrucât: amândouă servesc pentru: a realiza pe 

deplin “intenţia lor.: Deoarece. în, tinereţea fragedă nu ştim | 

ice:scopuri vom: întâlni îri viaţă; părinţii caută” mai. ales-să-i 

facă pe copiii lor, să înveţe cât se poate de multe lucruri 

e
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şi îngrijesc de abilitate în întrebuințarea mijloacelor potri- 

vite unor. scopuri de tot felul, fără să poată preciza despre 
un anumit scop, dacă din întâmplare ar putea: deveni în 

viitor o intenţie a elevului lor, fiind totuş posibil să se în- . 

"tâmple; şi această grijă e atât de mare, încât-ei neglijează 

de obiceiu din cauza ei să le formeze şi să le îndrepte co- 
piilor judecata asupra valorii lucrurilor pe.cari și le-ar pu- 
tea propune ca. scopuri“. 

Dar chiar dacă părinţii şi “învățătorii nu neglijează 
această orientare a copiilor cu privire. la “valoarea lucruri- 
lor, ea se face totuș în mod întâmplător, nesistematic, em- 
piric. Aceste învățături şi sfaturi sunt apoi completate prin 
experienţa proprie a elevului, care vede din comportamen- 
tul oamenilor ce valoare atribuesc. ei lucrurilor. Adeseori 
însă această experienţă personală - îi descopere tânărului 
contradicții între sfaturile ce i se dau şi comportamentul 
real al sfătuitorilor. Şi e o lege psihologică bine stabilită 
că pilda este mai puternică decât vorba. 

La vârsta când spiritul de observaţie pentru viaţa morală 
“e destul.de desvoltat, trebue să intervie şi învăţământul etic 
sistematic. Sfaturile şi îndreptările ce le-a. primit tânărul 
trebuesc ordonate după. principii şi întemeiate pe 6 cunoaş- 
tere lămurită a problemei morale. 

2. Punctul de plecare în -această - orientare sistematică 
- asupra scopurilor acţiunilor noastre, este sentimentul res- 
ponsabilităţii, care şi' el se manifestează chiar în această ! 
vârstă. Copilul mic imită- şi acţiuni.bune şi acţiuni rele, el 
nici nu descopere contradicţiile între faptele celor mari şi 
„preceptele de conduită ce i se impun lui, deoarece acţiunile 
'celor adulţi sunt îndreptate spre dobândirea de- satisfacţii 

“a căror trebuință copilul nici nu o“simte. Copilul: acceptă .de 
pildă ca ceva natural că el n'are voie să bea băuturi alcoo- 
lice, deoarece aceste sunt rezervate celor „mari“, că mare 
voie să fumeze deoarece „copiii nu fumează“. Dar cu cât 
creşte copilul cu atât mai greu prind aceste. argumente, mai 

e 4
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ales când faptele interzise lui copilul le vede săvârşite ade- 

seori, în faţa sa. Atunci tendinţa de imitație e mai puter- 

nică, decât teama de a călca o poruncă, şi. copilul caută - 

prilej să guste .pe ascuns plăcerile oprite. - | 

Ştiinţa pedagogică le dă. educatorilor toate. indicaţiile 

pentru a crește copiii în mod raţional, ferindu-i de contrac-. 

tarea de deprinderi rele, păgubitoare pentru sănătatea tru-. 

pului şi a sufletului. Dificultatea mare ce se opune, este că. 

copiii nu pot. fi izolaţi și sustraşi cu desăvârşire înfluenţe- 

lor, rele' ale împrejurimii. In familie părinţii nu sunt tot- 

deauna pedagogi perfecţi, iar. în şcoală educaţia comună 

ru poate opri influenţele rele ale copiilor cari n'au o edu- 

caţie familiară bună. Cazuri ideale cum le găsim expuse la 

- Rousseau, în cartea sa „Emile“, sau la Locke, în „Câteva 

idei despre educaţie“, unde copilul primeşte o educaţie in-: 

„dividuală' din partea unui preceptor, nu se întâlnesc ade- 

seori în viaţa de toate zilele. Numai în familiile bogate se 

pot face astfel de: experienţe. a, 

Dar și în “aceste cazuri ideale, rezultatul. nu.. depinde, 

cum arată Locke, numai de educaţie, ci şi de caracterul, 

înăscut al copilului, de dispoziţiile sale naturale, ereditare.: 

Educatorii trebue să țină seama de faptul că natura umană 

nu este ca ceara căreia-i putem da orice formă vroim. Un 

: organism viu, fie plantă sau animal, se desvoltă în temeiul 

forțelor sale interioare. Noi nu putem modifica şi îndrepta 

această' desvoltare decât prin creiarea de condițiuni priel- 

nice. Așa cum o sămânță bună căzând pe. un pământ rău, 

“nu va da o plântă sănătoasă, pe când un sâmbure. debil. 

poate da o plantă viguroasă dacă găsește un pământ fertil, 

aşa e şi cu omul. Intr'un mediu social prielnic şi un copil 

cu dispoziţii .rele -poate :deveni un om bun şi virtuos, pe 

când întrun mediu rău, cele. mai bune dispoziţii naturale 

pot fi înăbușite: prin puterea de acţiune.a mediului. 

Tinerii, cari au avut norocul să se nască şi să crească 

în condițiuni sociale prielnice, să-şi dobândească cunoștințe



despre natură şi despre--viaţa omenească, să cunoască prin 

lectură gândirea. oaimenilor mari, să cunoască şi să guste 
frumuseţea. înălţătoare a operelor: literare și artistice (pic- 

tură, sculptură, muzică, arhitectură) , își 'vor da-lesne seama 
şi de importanţa valorilor. morale, tără de cari toată ştiinţa 

şi arta își pierde tot farmecul şi înţelesul. Căci, într'o vârstă 
“mai înaintată; în vârsta adolescenţei: şi în faza de trecere 
spre deplină maturitate; se trezeşte 'reflexiunea, îndoiala şi 
tendinţa de a: lămuri 'şi ordona valorile dobândite, se tre- 

„zește, întrun cuvânt, spiritul filosofic. . Tânărul simte că 

devine independent; liber, stăpân pe soarta 'sa; şi că această 

emancipăre de supt:-conducerea 'educatorilor săi îi impune 

o: răspundere personală pentru faptele sale. El trebue să 

cumpănească bine, aşa: cum se: arată în pilda din Evanghe- 
lie, ce va face: cu talanţii, pe cari:i-a primit dela educato- 
rii săi:-îi va înmulți sau îi va îngropa? 

“Cel mai ilustru exemplu cum un tânăr! îşi examinează 
conştiinţa după părăsirea şcolii, peritru a şti pe' ce “drum 
să apuce în viaţă, îl găsim în scrierea lui. Ren€ Descartes: 
„Discurs asupra metodei“. (Discours de la mâthode pour 
"bien 'conduire sa raison et chercher la verit& dans les scien- 
ces). După ce adunase în şcoală cu râvnă multe cunoştinţe, 
ci îşi dădu seama că după părăsirea ei, trebue să revizuia- 
scă tot ce a'învăţat pentru a păstra numai ceea ce este ” 
adevărat. „Aveam, zice el, totdeauna dorinţa extremă de a 
învăţa să disting adevărul de eroare, pentru a vedea limpede 

„în acţiunile mele şi a-mi urma cu încredere drumul în a- 
ceastă viaţă“. "Rațiunea, reflexiunea ptroprie,'i se păru cel 
mai bun mijloc pentru a găsi calea adevărată. Căci, „dega- 
rece noi toți am fost copii înainte de a deveni oameni, și 
cum în mod necesar am fost! conduşi lungă vreme de do- 
rinţele noastre şi de preceptorii noştri, cari adeseori se con- 
traziceau întreolaltă, şi cum nici dorinţele nici preceptorii 
nu ne dădeau poate totdeauna sfatul cel mai bun, e aproape 

„imposibil ca judecăţile: noastre să fie aşa de pure şi aşă de



“
S
r
 

ÎI 
S
i
 

135. 

  

temeinice cum ar-fi fost, 'dacă noi am. fi avut: folosirița” în= 

treagă a raţiunii noastre chiar dela naştere. și am “îi fost 

conduși totdeauna numai de ea”. De Ia 

“In vârsta deci, în care raţiunea e: desvoltată și i când s sim: . 

țul de” responsabilitate pentru. faptele, noastre :s'a' “trezit. pe 

deplin, examenul conştiinţei noastre se: impune cu .necesi- 
. i. 

tate. ICE : tat i i 

-. Acest sentiment de: responsabilitate este “sporit și: susţi- 

nut şi.de societatea. în - care trăim. Legile îi acordă tânăru= 

lui ajuns în posesiunea” rațiunii sale, calitatea şi demnita- 

tea de persoană responsabilă. Chiar la: popoarele primitive, 

tânărul, ajungând la anumită vârstă, este :primit în rân-: 

durile celor 'ce au dreptul să delibereze şi să hotărască E 

asupra. afacerilor 'publice. Da AIE: 

„3. Această: demnitate personală trebue însă să -se mani- 

testeze printr'o conduită - corespunzătoare, 'ea: trebue pă-. 

zită de. conştiinţa proprie, pentru a nu îi ştirbită şi re- 

dusă, „Opinia' publică! şi autorităţile cari ău: grija ca: l&gile | 

„să nu fie, călcate; veghează ca demnitatea personală do-. 

bândită 'ca un drept natural 'al individului: responsabil, să 

se manifesteze prin îndeplinirea. - datoriilor..faţă de socie- 

tate. Demnitatea personală o dobândim şi o păstrăm NU 

mai prin respectul pe care ştim să ni-l câştigăm prin fap- 

tele noastre în ochii semenilor noştri. Noi.trebue să ne ve- 

dem și să ne judecăm,. transpunându-ne în: conştiinţa oa- 

menilor cu cari venim în atingere. Reacţiunea celorlalți la “ 

faptele noastre; prin aprobare sau- desaprobare, întăreşte 

sau diminuează. sentimentul nostru. de demnitate personală. : 

Aprobarea poate spori. până: la admiraţie, desaprobarea : 

poate-scădea până la dispreţ: în aceeaș măsură va creşte 

sau va scădea demnitatea noastră personală. A îi demn, 

a avea 'dâmnitate, înseamnă a evita tot ce poate trezi des- 

aprobarea semenilor * noştri. Demnitâtea cere.:0 conduită 

| corectă, în conformitate cu regulele bunei! cuviinţe, în con-; 

" formitate cu obligaţiunile ce le avem faţă de societate, şi
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mai ales în conformitate cu funcțiunile ce ne-a încredinţat 
„societatea şi le-am luat asupra noastră. Demnitatea este 

- expresia libertăţii noastre, întemeiată pe echilibrul sufletesc 
„al omului care -n'are nevoie de a fi constrâns să-și împli- 
nească datoriile faţă, de societate. Sa 

"- Sclavul mare demnitate personală. Dar nu e vorba nu- 
mai de sclăvia antică; și sclavul de atunci putea să-și do- 
bândească demnitate: personală, cum în ziua de azi există 
oameni liberi şi cari totuş pot fi numiţi sclavi. Spinoza, 
în Etica sa, .a arătat că cel ce'e stăpânit de patimi nu 
poate fi numit liber, îir orice. condiţiune “socială s'ar găsi. 
Cartoforul,. beţivul, sunt sclavi,: cari n'au demnitate per- 
sonală. Lanţurile patimilor, ale deprinderilor rele sunt apă- 
sătoare și “mai grele decât lanţurile robiei . fizice. „Nepu- 
tința -oamenilor de a-și modera. şi întrâna. afectele, zice 

“Spinoza, o numesc robie. Căci un om care e supus afecte- 
lor nu-i.stăpânul său ptopriu, ci stă supt puterea întâm-" 
plării în aşa măsură, încât adeseori e constrâns să ur- 
meze lucrurile rele, deși vede pe cele bune“. 

Pentru a deveni liberi, pentru a ne păstra demnitatea 
personală noi trebue să învăţăm a ne stăpâni afecţele, tre- 
bue să ne. impunem nouă înşine.regule de conduită. Voința 
trebue exercitată, întărită, încercată pentru a-şi dobândi 
libertate deplină. A vrea 'ceva, în mod liber și fără con- 

_Strângere, înseamnă a reflecta asupra valorii scopului ur- 
"mărit şi asupra mijloacelor cari pot realiza scopul. 

4. Libertatea .se întemeiază pe autonomie, p€ legislația 
„Propriei conştiinţe. Un om care se lasă împins numai: de 
impulsuri, de instincte, de pasiuni, nu este liber, nu este 
autonom, nu este personalitate. EI îşi pierde demnitatea 
de om. Sa - 
„Stăpânirea de sine este deci o condiţie a libertăţii şi au-. 
tonomiei. Mânia, invidia, trufia, ambiția exagerată, setea 
de avere, sunt vicii rezultate din lipsa de stăpânire de sine. 
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Omul care are sentimentul: răspunderii pentru faptele sale,. 
va năzui înainte de toate să fie stăpân pe sine însuș. Nu: 

va acţiona grăbit şi fără a reflecta, ci numai în urma unei 

hotărîri bine chibzuite. : ' , 

Urmând preceptele morale. cum le expune atât de lumi-. 
--nos etica creştină, dar şi etica marilor filosofi, noi vom do- 

bândi fericirea sau cel puţin ne vom face demni de fericire. 

Educaţia,. pe care o primim în tinereţe, 'a făcut să se. 

trezească şi să se întărească în noi conștiința morală, ca 

să: putem “deosebi binele de rău. Educatorii, părinţii şi - 

învățătorii, au vroit_doar să ne facă. fericiţi, să ne înles- 

„_nească cel puţin dobândirea şi păstrarea fericirii în viaţă. 

Ar fi doar absurd să credem că dragostea părintească, E 

“râvna şi iubirea învăţătorilor noștri, să îi fost numai o 

înşelare, o aparenţă, pentru. a ne împiedica să ajungem la 

adevărata tericire.. Dimpotrivă, toată experienţa părinţilor, . 

toată ştiinţa - învăţătorilor, care cuprinde doar experiența. 

- de veacuri a omenirii. cuprinsă în operele marilor gânditori, 

e pusă, în educaţie, în. slujba ideii de a forma caractere 

morale cât se poate de perfecte, de a întări: și desvolta î în 

sufletul tineretului toate dispoziţiunile bune şi nobile. 

Opera educaţiei trebue desăvârşită însă prin reflexiunea 
individuală, în momentul când' tânărul începe să reflec- 

teze, să filosofeze. Moralitatea riu-şi poate găsi desăvâr- 
şirea decât prin această reflexiune autonomă şi liberă. A- 

bia în acest caz moralitatea devine o temelie durabilă a 

vieţii personale a unei vieţi umane demne. de trăit. 

. i.
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CAPO XVEI E e i 

- Morala și viaţa socială. a 
. „Respectul vieţii şi onoarei altuia. Onestitatea.' Curajul. | 

„1. Virtuţile pe cari ni'le 'dobândim prin educaţia ce ni 
„se dă şi le întărim şi desăvârşim prin 'voirea- noastră în- - 

„ dreptată spre scopuri! bune, își capătă: însă, precum am - 
văzut; adevărata lor. valoare 'şi' adevăratul 'lor înţeles prin 
viaţa socială.. Morala personală este-pe deoparte un pro- 

;dus' al moralei sociale, 'dar pe-de altă” parte ea este o con- 
diţie, o cauză a moralei sociale. a 
» O' coincidenţă şi identitate. perfectă între morâla  perso- 
nală şi cea socială nu poate exista în societatea umană, 
ci numai tendinţa dea se ajunge la un acord. i | 
„Această problemă am. expus-o; când am vorbit de con- 

formismul 'social al societăţilor primitive; în cari conduita 
individului e reglementată până în cele mai mici amănunte 
prin norme sociale neschimbate. Dar e clar, “că. nicicând 
hu vom găsi un contormism social atât de rigid încât să 

„nu fi- suferit nicio 'schimbare în cursul timpului. “Toate 
normele sunt:doar elaborate de indivizi şi sunt menite a 

__ conduce acţiunile conștiente ale indivizilor.: Conștiinţele in- „dividuale însă reacţionează” cu necesitate în mod diferit, 
astiel că normele se modifică chiar prin felul cum diferiţii 
indivizi le înțeleg. Mai intervine apoi şi rezistenţa: posi- 
bilă a unor indivizi împotriva constrângetii, rezistenţă is- 

„vorită' din tendinţele lor de libertate. Aceste momente su-. * 
biective explică evoluția moralității, fie spre bine sau spre 
rău, : A * . - !
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Dacă vrem să înțelegem bine acest. raport între” morala 

individuală şi cea :socială,: trebue..să fixăm un “punct: de 

plecare reprezentat printr un acord minim între” morala in- 

dividuală și cea socială. Anume: o: societate nu 'se.-poate . 
închega şi nu „poate' exista, dacă înăuntrul:ei var fi obser- 

vată norma! de-a respecta viața altuia.' O :stare-.de. luptă 

"permanentă între indivizi, de războiu al tuturora împotriva - : 

tuturora,. cum.:și-o' imaginează Hobbes pentru:'starea' na- 

_turală a omului înainte -de: întemeierea societăţii civile, ar 
fi negaţiunea oricărei: societăţi: şi a oricărei morale. 'Dim- 

potrivă, în: raporturile dintre; rude apropiate,” părinţi şi co- 

pii, trăţini, apoi între prieteni şi camarazi, “respectarea vie- 

ţii aproapelui este. o normă naturală; îriscrisă în conștiința 

fiecăruia. Grecii refuzau să înscrie în legile lor crima pari- | 
ciduălui, ca prin aceasta să nu 'se-arate că o astfel de crimă 

“ar fi chiar numai posibilă: Legiuirea trebue să intervie nu- 

mai când prin lărgirea societăţii sentimentele de dragoste 

reciprocă între membrii ei nu sunt: "destul. de puternice 

pentru 'a împiedica lupte şi omoruri, sau când pasiunile 
şi viciile înăbuşă la, unii. indivizi chiar cele mai elementare 

“sentimente morale, cur sunt cele-ale dragostei. între rudele 
apropiate. Legea stabileşte deci:ca -o condiţie: minimă și 

indispensabilă pentru existenţa societăţii această. normă a 
respectării vieţii. altuia. Conştiinţa morală -nu numai „că 

condamnă crima omuciderii, pedepsind pe criminal. cu re- 

mhușcări şi cazne sufleteşti ci ea impune obligaţiuni positive 

de ajutor reciproc, iertare şi milă: -. : - 
2. Dar personalitatea umană nu este numai materială, ' 

“ omul nu există numai ca trup, ca organism viu, ci el este 

mai presus de toate o .unitate: spirituală. Moartea fizică e 

uneori de preferat morţii spirituale. Personalitatea, sau uni- 

tatea spirituală a individului, își găseşte expresia în sen- 

timentul de onoare, în sentimentul demnităţii personale. Cu 

cât acest sentiment e mai desvoltat, cu atât mai sensibil e 

“ individul faţă de orice atingere, 'a' onoarei sale, față de:
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orice ofensă şi jignire. Chiar-în conversaţia de toate zilele 
se vorbește de o „rănire sufletească". Şi întradevăr. ofensa - 

„este o rană sufletească atât de gravă, încât deseori poate : 
produce o adâncă turburare a echilibrului sufletesc şi poa-. 
te împinge chiar la sinucidere. Un om de cinste perfectă, 
dacă e acuzat pe nedrept de vre-o faptă necinstită şi dacă 
nu poate aduce îndată dovezi pentru a respinge acuzaţia, 
e zdrobit sufletește şi. adeseori îşi curmă viaţa. Ofensele. 
provoacă ură, răzbunare, deslănţuesc toate patimile și pot. 
produce turburări grave, cum arată exemplul vendetei. O- 
biceiul duelului, care. mai dăinueşte și azi, dovedeşte cât ' 
de mare importanţă socială are această normă socială de 
respectare a onoarei altuia. - 

„Sentimentul de ondare -nu se raportează însă numai la 
o anumită înfăţişare sau lature, a persoanei. Un om poate 

fi jignit în sentimentele sale de: părinte; de frate, de rudă, 
"în sentimentele sale de-preot, militar, în sentimentele sale 
"naţionale, etc. Sentimentul de : onoare izvorăşte deci din 
solidaritatea socială, din „spiritul de corp sau grup“. In- 
dividul simte în conștiința sa ofensa ce se aduce unui 
membru al grupului din care face parte, sau ce'se aduce 
grupului întreg. El se simte dator. să apere onoarea Bru- 
pului, onoarea naţiunii de pildă. i 

Norma respectării vieţii altuia implică aşa zicând s şi nor- 
ma respectării onoarei. - 

3. Morala individuală reclamă şi virtutea onestităţii, d 
iubirii de adevăr. Onestitatea sau cinstea are mai multe 
înfățișări. Ea are o importanță covârșitoare în viaţa eco- 
nomică mai ales şi în atitudinea ce o are individul faţă de 
averea și proprietatea altuia. -- . “ 

Se poate lesne arăta că personalitatea umană înglobează 
şi proprietatea, tot ce a moștenit sau a câştigat omul prin 
munca sa. O societate n'ar putea exista fără norme, atât 

.. morale cât şi juridice, susţinută şi acestea de religie, cari 
să-i asigure individului şi familiilor proprietatea. Cel ce 

4
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îură lucrul altuia, cel ce pradă, delapidează bani ce i se 

încredinţează, cel ce întrebuinţează vicleşugul și înșelăciu- 

nea pentru a întra în posesiunea averii altuia, cel ce vinde 

?  mariă rea cu preţ- mare profitând de neștiința cumpără-. . 

torului — este necinstit. Dacă legea nu îl condamnă, nu-l 

pedepseşte totdeauna,, conștiința morală, a sa şi a semeni- 

lor săi, îl condamnă şi-l pedepseşte cu dispreţ. 
Sentimentul demnităţii personale ş şi cel al onoaiei nu sunt 

compatibile cu necinstea. 
4. A îi demn, a fi onest, a îi personalitate liberă, re- 

clamă însă și curaj. Curajul nu este numai vitejia în răz- 

boiu, ci neînfricata rezistenţă ce o opunem răului în gene- 

ral,-şi apărarea îndârjită a binelui şi a virtuţii. Astfel cava-* 

lerii din Evul mediu trebuiau să jure solemn că-şi vor 

“pune spada în. serviciul celor slabi cari nu se pot apăra 

singuri. Viaţa onestă cere mult curaj pentru a riu ceda 

“răului, tentaţiilor de tot felul, de a înfrunta patimile proprii 

„şi de a zădărnici răspândirea viciului şi a imoralităţii în 
societate. implinirea obligaţiunilor îață de noi înşine și 

" faţă de semenii noştri cere. curaj şi răbdare. Sărăcia, boala, ” 

bătrâneţea opun mari piedici - în împlinirea obligaţiunilor. 

Omul moral, .virtuos, trebue să fie şi curajos. Loviturile 
soartei nu-l pot dobori şi nici amenințările dușmanilor. 

Acelaș curaj care ne susţine: în viaţă trebue să nu ne. 

_ părăsească nici în clipa morţii. Dacă ne-am împlinit toate 

datoriile: către rudele și prietenii noştri, către patria noa- . 

?. stră, și ne-am păstrat neatinsă demnitatea şi onoarea, vom 

| putea închide în linişte ochii aşteptând cu cugetul împăcat 

i 
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judecata oamenilor 'și a lui Dumnezeu. Cu drept cuvânt 

a zis Socrates că a filosoţa este a se pregăti pentru moarte. 
“Moartea înţeleptului, a omului virtuos, trebue să fie demnă 

A de viaţa sa, de' năzuinţa sa de a întăptui, binele pe pă- 

mânt, |
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CAB XVII e 

Morala şi viaţa socială. .-: 
Justiţia şi caritatea: Devotamentul, generozitatea.: Conflictele etice. 

” Legătura dintre moralitatea personală şi viaţa socială; 

.- 1. Virtutea este una, a afirmat Socrate, şi tot aşa Stoi- 
cienii, cari au adăogat că cine are o virtute, le are pe 
toate și cine are un viciu, le are pe toate. Intr'adevăr nu 

- putem numi pe nimeni virtuos, dacă posedă o singură vir- 
tute: de pildă dacă cineva e curajos, dar necinstit, nu poate 

„îi numit virtuos. Dimpotrivă curajul său îl va face mai vi- . 
cios, decât pe cel laş care se teme-de pedeapsă. - , 
-Cea mai înalță virtute, care pare „a le cuprinde pe toate, 

este, după cum siisține şi Platon, Aristoteles şi după cum 
putem interpreta şi imperativul categoric al lui Kant, drep- 
tatea. . - A e ae e 

In. noţiunea ordinei; a echilibrului, a acţiunii şi reacţiunii, „a “armoniei. şi :ritmului, putem vedea un. fel. de dreptate, o --dreaptă cumpenire' a: lucrurilor. Deaceea și cumpăna este 
simbolul dreptăţii. Toate faptele noastre trebuesc cântărite după valoarea lor, după greutatea lor::răsplata și pedeapsa “trebue să corespundă faptei.: De 

„. Cea.mai importantă funcțiune socială o are. judecătorul, el „împarte dreptatea“. Judecata omului, a: individului 'e 
-de obiceiu turburată. de prejudecăţi, pasiuni; el nu 'poate . - judeca drept când interesele sale sunt în joc. 'Trebue. să 
intervină un judecător 'nepărtinitor, trebue să se institue o lege, după care judecătorul să-şi rostească sentinţa.
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Deaceea a fi drept, chiar când. sunteim atinşi în interesele 

- noâstre, :e cel mai: greu lucru,. e .cea. mai înaltă virtute. 

“E un.om drept”,-e cea. mai mare laudă ce se poate. aduce “ 

unui muritor: Numai Dumnezeu. e atotdrept,. el e judecă- 
„torul suprem, care nu 'greşește... 

La temelia oricărei societăţi. omeneşti stă ideea areptăi,, 

ideea legalităţii, a dreptului... Pi 
„Dreptul și legalitatea, am 'mai spus-o, nu sunt însă iden- 

tice cu noţiunea etică a dreptăţii. Drept este ceea ce 'stabi- 

lesc cei ce sunt chemaţi. “să institue legi şi să. asigure res- 

pectarea lor, dreptate este ceea ce.conştiinţa morală lumi 
nată consideră ca: drept: 

Imperfecţiunea . dreptului „rezultă. din multe cauze. . Cea. 
mai. principală este că dreptul nu ţine seama. de sentimen- 

tele individului ci de.nevoile sociale. Dreptul are în vedere - 
menţinerea: echilibrului. social, a ordinei. sociale, aşa cum. 

„Sa stabilit întrun moment. dat prin echilibrul forţelor.so- 

ciale, prin raportul între clasele .sociale,, prin obiceiuri şi 

- tradiţii. Regimul  castelor, instituţia sclavajului şi. a iobă- : 

giei, situaţia femeii, etc: au' îost reglementate prin norme 

de drept. .. : . 
. Dar conștiința. morală. a! indivizilor a fost vecinic” vie 

pentru a'cere neîntrerupt O revizuire a dreptului în favorul 

dreptăţii. „Strigătul. după dreptate, mai multă dreptate, ră 
„sună neîntrerupt: în. cursul istoriei omenirii... : : - 

„Creştinismul a adus. o rezolvire a acestei. probleme, care 

a înlesnit. dealtfel foarte: mult: şi: reformele sociale, tinzând 

a „umaniza” dreptul. Comunitătea - creştină este comunita- 
tea celor drepţi, a .celor ce, au'scos. din sufletul lor: nedrep- 

tatea.: Sf. Augustin (354-430 d. Hr.) “a: zugrăvit: icoana 
„Cetăţii lui Dumnezeu”, a societăţii celor: drepți; opusă ce- 

tăţii diavolului, statului cârmuit de legi umane. 

» 2. Morala; creştină .a:arătat și calea pe care: se poate 
îndulci -nedzeptatea: dreptuluii: prin 'caritate:. Caritatea; în 

înţelesul „creştin -era ;-aproape necunoscută: în :antichitate. 
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Caton cel bătrân îşi trata sclavii în modul cel mai crud şi 
"barbar, spectacolele publice erau de o cruzime nemaipome- 

nită, îngrijirea bolnavilor în spitale era. necunoscută. Im- 
părţirea de cereale şi daruri la Roma nu izvorea dintr'un 

sentiment de caritate pentru cei săraci, ci din-teama de 
"; răscoala mulţimii flămânde. Caritatea creştină derivă din 

principiul. fundamental al moralei creştine: din dragostea 
pentru aproapele fără deosebire de rang și clasă socială. 
Călugării şi călugărițele: din Evul mediu, dar şi din tim- 
purile noui au ca întâia obligaţie de a se dedica operelor .. 

„de caritate. „Surorile de caritate” împlinesc această. da- 
torie creștină de a alina suferinţele celor bolnavi, celor ră- 
niți în lupte, ele. servesc în spitale, în. aziluri, etc. 

Dacă pretindem că suntem virtuoşi. şi creştini, trebue. 
să ne punem întrebarea, dacă în sufletul nostru a încolțit 
sâmburele sădit de învăţătura creștină, din“ care ar trebui 

+ să se desvolte sublima floare a carităţii.. N 
3. Această inobilitare a sufletului uman.prin sentimentul 

carităţii se întăreşte și prin pildele de devotament şi ge- | 
nerozilate, pe cari le: găsim în istoria creştinismului.:- 

Devotamentul dus până la uitarea de sine, până la jertfa 
vieţii proprii, îl găsim numai la creștinii adevăraţi, pre- 
cum și . generozitatea, iertarea, renunţarea la . răzbunare, 
„chiar când și tocmai atunci când cel ce .ne-a păgubit şi o- 
fensat, nu mai e în stare să se apere, sunt virtuţi pe cari 
creştinismul le-a descoperit şi desvoltat în Sufletul ome- 
nesc. Antichitatea și unele morale religioase încă din tim- 
pul de azi, cunosc şi învaţă aceste virtuţi numai în cercul 
îngust al comunităţii proprii. Socrates chiar învaţă că da- 
toria. noastră este de a face bine prietenilor, şi: cât. mai 
mult rău dușmanilor. o 

4. Dar oricât de clare şi. lămurite ar fi „preceptele mo- 
ralei, oricât de adânc ar fi săpate principiile morale în 
conştiinţa noastră, oricât de hotărită ar fi voinţa noastră, 
de a urma calea binelui — totuș nu vom putea evita, în cursul vieţii, conflicte etice. a
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Viaţa reală nu curge totdeaună. ca un râu “liniştit între 

" ţărmuri înflorite. Adeseori ea se aseamănă mării răscolite 

de furtună, adeseori. bietul om e prins « de vârtejul vieţii şi 

„e ameninţat să îie izbit şi zdrobit de stânci. Multă măes- 

trie îi: trebue omului în aceste 'clipe ca să nu scape cârma ' 

sufletului său și să iasă teafăr din vâltoare. 
Aceste conflicte etice formează subiectul vecinic nou al 

„ tragediei, începând -cu zguduitoarele tragedii ale lui Ai-" 

schyl&s. (525—456 î. d.'Hr.) şi Sophokles (495_—405 î, 

d. Hr.), şi culminând în neîntrecutele tragedii ale lui Sha- 

kespeare (1564—1616): AR : 

Dar și viaţa de toate zilele e plină de drame şi tragedii, 

cum ne arată diferitele ştiri din ziare: încercări de sinuci- 

dere, certuri familiare, părinţi cari din mizerie își. “omoară 

copiii curmându-şi 'apoi ei înşişi viaţa. Dar. se petrec și. 

drame sufleteşti mai puţin importante, cari îşi găsesc re- 

zolvirea sau prin dreapta judecată proprie sau prin sfatul 

prietenilor, al duhovnicului, etc. Conflictele se ivesc când 

împlinirea unei datorii morale, împiedică împlinirea alteia 

tot: atât de imperioase. Pe cine să ajutăm .mai întâiu: pe 

părinţii: noştri. sau pe' copiii. noştri, când mavem posibili- 

tatea să ajutăm decât-pe unii: sau: pe. ceilalţi?: Când: unui 

om i s'au încredințat spre păstrare bani străini, şi când so- 

ţia sau un. copil se îmbolnăveşte greu, iar el mare bani 

proprii pentru medic şi medicamente: ce “trebue să facă 

omul în acest caz? e - - 

5. Prin aceste cazuri „de conflicte etice, se lămureşte 

cel mai bine raportul între morala personălă şi viaţa. so- 

cială. Morala personală trebue să rezolve probleme concrete, 

să-i dea conştiinţei morale o judecată clară, în stare să. 

îndrepte acţiunea spre bine. Viaţa socială cuprinde norme - 

"şi regule, cu caracter obiectiv, impuse tuturor indivizilor. 

Dar cari norme sunt cele adevărate? A avut Socrate 

dreptate, sau. acuzatorii şi judecătorii săi? Noi. suntem în 

drept să răspundem că Socrates a avut dreptate, căci el a 

-. . 10 
E
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avut ideea justă despre cum. ar trebui să fie societatea, 
şi. acest ideal al său, turnat într'o formă de rară îrumu- * 
seţe în Republica lui Platon, a avut o mare influență asupra 
progresului. moralității. 

Aceasta este cea mai adâncă tragedie a omenirii, anume .. 
faptul că binele şi dreptatea nu pot înainta decât prin jert- 
firea celor mai buni şi mai drepţi dintre oameni. Acest 

„adevăr. şi-a găsit cea 'mai înaltă şi sublimă confirmare în 
jertia ce a adus-o Dumnezeu. însuş. pentru 'a mântui ome- 
nirea. Prin jertie neîncetate ale celor buni, prin muncă 'de- 
"votată în slujba binelui, se poate păstra şi desăvârși opera 
Mântuitorului. e - 

“ Astiel morala, personală, ideea binelui în conştiinţa in- 
dividuală, deschide drum pentru -pProgresul social, pentru 
un traiu tot mai uman, mai moral. 

 



4. 

“CAP. XVIII 

" Morala şi viaţa politică. 

Drepturile şi datoriile civice. (In legătură . cu dreptul constitu- 

ţional). Libertatea” de gândire. Patria şi relaţiile internaţionale. 

1. Una din cele mai dificile probleme: ale îilosofiei so- 
ciale este raportul între morală şi politică, problemă care 
a fost pusă în toată întinderea şi greutatea ei de Machia- 

velli (1469—1527), în scrierea. sa „Il Principe”. .. 

Dar chiar în „Politica” lui Aristoteles se găsesc afirmaţii 

cari se apropie de concepţia „machiavelică”. Şi în zilele 

noastre opinia curentă face deosebire între morală şi po- 

litică, în îelul că politica nu ţine și nu trebue să ţie seama 
de morală, ca şi cur aceste două domenii: nu ar îi numai . 

- deosebite ci şi opuse. In politică anume, minciuna, făţărni- 

cia, viclenia, brutalitatea, etc., ar fi mijloace îngăduite, deși - 

ele sunt condamnate de -morală. Se încearcă uneori a se - 

face distincţiunea între politicianism și politică (adevărată), 

între caracterul unui. politician care caută să-și atingă sco- 

- pul cu orice mijloace şi între omul politic, care nu se abate 

dela normele morale. - 

In democraţiile moderne, în cari fiecare cetăţean, îndată 

"ce ajunge” la vârsta de maturitate, ia parte activă la viața 

politică, problema raportului între morală, şi politică pre- 

zintă un interes deosebit, iar tinerii cari se pregătesc pen- 

tru funcțiuni publice şi pentru cariera politică propriu zisă, 
ar trebui să fie pe deplin lămuriţi în această chestiune. 

Pornind dela observaţia faptelor, trebue să constatăm că 

.
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Statul, comunitatea politică, n'a fost şi nu este identic cu 
comunitatea morală, cum „nu este identic! nici cu comuni-, 
“tatea religioasă.  -. - - 

“Această deosebire se poate: lămuri şi prin raportul între 
„drept şi morală, despre care am vorbit. =: 

Pentru menţinerea” unităţii Statului, : a ordinei politice, 
“ morala nu e suficientă, trebue să intervie dreptul, cu sanc-- 
-țiunile sale materiale, de constrângere exterioară. In or- 
ganizaţia politică intervine deci, cu un .cuvânt, forta, şi 
anume forța organizată, pusă în, Slujba dreptului. 

De aci-s'a născut părerea greșită că Statul e întemeiat 
numai pe forţă, şi că se poate menţine numai prin forţă. 
"Dar atât geneza Stațului, cât şi istoria Statelor ne-arată 
că normele de drept nu sunt decât o lărgire a sferei nor- 
melor morale, Prin diminuarea conţinutului acestora, iar 
forța materială exterioară s'a adăogat la puterea de con- 

- strângere. interioară ca in mijloc necesar. pentru a: păstra 
solidaritatea cetăţenilor, chiar în cazul. când unii din ei nu 
S'ar simţi obligaţi prin. conştiinţa -lor de a păstra  solidari- 
tatea. Dar forţa a fost necesară și din alte motive. Ordi- 
nea politică anume-a reclamat altă ierarhizare! a indivizilor, 
de:cum era şi este ierarhia morală. Ierarhia politică a re- 

* zultat din funcțiunile fundamentale. ale Statului, “cari sunt, 
_în extern, apărarea teritoriului, a patriei, iar în interior, 
reglementarea raporturilor: economice între familii. In co- 
munitatea morală, ierarhia se înfăptuește .în mod! spontan 
“prin recunoașterea superiorității celor. mai buni, a celor 'ce 
judecă cu dreptate, a celor ce, prin “pilda lor, îşi “dobân-: 
desc respectul, dragostea și veneraţia celorlalţi, cum în co- 
-munitatea religioasă „Sfinţii” ocupă rangul întâiu. In Stat, 
"cei! viteji, cei ce au virtuţi politice, însușiri de conducători 
politici, vor forma elita, iar bogăţia va da în. mod necesar 
mijloace de” dominaţiuirie, prin dependenţa economică a ce- 
lor săraci de cei bogaţi. : - e 
Virtuţile politice” deci, din Cari derivă ierarhia politică nu
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sunt identice cu virtuțile moiale, fapt pe care nici Socrate 

nici Platon nu l-au putut observa,. deoarece în concepţia | 

lor Statul reprezenta şi comunitatea morală şi. comunita- 

tea religioasă, iar tulburările înăuntrul cetăţii li se păreau 

lor a fi.un efect exclusiv: al dispariţiei. virtuților, deci un e 

fect al slăbirii conştiinţei morale. La Aristotel, constatăm 

cel puţin începuturi de a distinge aceste două domenii, în 

trucât el vede că cetățeanul bun nu este. identic. cu omul 

bun,: dar el nu ajunge totuş la o lămurire. a acestei pro-" 

- bleme. | 

Aceeaşi confuzie o întâlnim. şi la “Machiavel, lă care ter- 

menul de virtute mare un înţeles. precis. Statul, şi la el, 

trebue să se întemeieze pe „„virtutea” cetăţenilor, iar când 

lipseşte această virtute, trebue să intervie. forţa, mâna de. 

fier care să restabilească ordinea. Principele său este; din 

„acest punct de: vedere, “virtuos, el are virtute politică, dar 

nu trebue. să fie.virtuos din punct de vedere moral, de- 

oarece. „bunătatea” îl poate păgubi, dat fiind că oamenii 

sunt răi, n'au virtute. Machiavel, întrebuințează termenii de . 

„bun” şi „rău”, fără să-i distingă după raportarea lor, la 

politică. şi morală. 

Moraliştii iarăş, urmând pilda ilustră a lui Piaton, cer 

"ca politica să fie morală, atât în interiorul Statului, cât şi 

în relaţiile internaţionale, ale - Statelor întreolaltă. Dar. ei 

se izbesc de aceeași dificultate: ca şi Platon: realitatea îi 

desminte, ea nu se supune postiilatului lor. 

Deslegarea problemei, atât în. teorie cât şi în practică, 

ni se pare însă destul de simplă, dacă ținem- seama şi de 

natura omului și de condiţiunile concrete, istorice, în cari 

„Sau format şi. s'au menţinut Statele.. ... . pă 

Fiecare om face parte dintr'o comunitate “morală, față 

de care se simte. legat: prin conştiinţa :sa morală. Această 

comunitate poate fi foarte îngustă, de ex.: numai familia 

propriu zisă, «dar ea se poate lărgi" foarte - mult, cuprin- 

zând grupul. familial, ginta, tribul, „apoi națiunea, şi în 

7
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sfârşit omenirea. Această lărgire depinde de structura con- 

ştiinţei sale morale, formată prin educaţie (înţeleasă ca ac- 

ţiune a tuturor factorilor cari pot influenţa asupra. morali- 

tăţii individuale), şi. dependentă şi de dispoziţiile sale na- 
“turale, de intensitatea sentimentelor altruiste, etc. Un Stat 

nu se poate naşte dacă mar exista această solidaritate mo- 

rală, care împinge pe individ să lupte pentru existența co- 
munității morale din care jace parte. -. îi 

E. doar evident că părinţii îşi vor apăra copiii, tinerii 
adulţi pe fraţii lor mai mici, că în sfârşit, ginta se consti- 
tue ca o unitate mai largă pentru a se apăra împotriva 
duşmanilor din afară, întrucât. fiecare şef de familie îşi 
apără doar familia proprie. 

2. In felul acesta normele morale propriu zise formează 
baza şi modelul pentru normele cari se adaogă în! organi- 
zaţia politică pentru asigurarea solidarităţii. Părinţii, pa- 
tres, formează o familie mai: mare,-cu un patrimoniu co- 
mun, patria. În acelaş timp ei se obligă a observa în ra- 
porturile lor reciproce norme de conduită, ca și cum ar 
forma o comunitate morală, ca și cum conştiinţa morală 
le-ar dicta să le observe. E clar însă că puterea :acestei 
conștiințe e adeseori insuficientă pentru a constitui singura |. 
temelie a obligaţiunilor cetăţeneşti, mai ales 'dacă între di- 
“feritele grupări familiale cari constituesc. Statul nu, există 
“legături strânse şi de altă natură: conştiinţa originii co- 
mune, graiul comun, religia comună, etc. 

Dar, şi:aici credem că este cheia pentru deslegarea pro- 
blemei: orice Stat tinde în mod necesar să devie comuni- 
tate morală, fie prin. influenţa naturală 'a conviețuirii și a 
amestecului de sânge între familii, fie printr'o educaţie ra- 
ţională menită să formeze conștiința morală a indivizilor 
pentru comunitatea mai largă a Statului. „Această apro- 
picre a Statului de comunitatea morală e cu atât mai mare 
cu cât între cetăţeni se 'stabilesc mai strânse: legături su- 
“îletești, morale, religioase, naţionale, etc., şi cu cât cauzele 

a. n. .



. 

“ISI 

de conflicte economice își pierd din puterea lor prin re- 

forme sociale bine chibzuite. Politica deci înţeleasă ca ac- 
țiune raţională. pentru înfăptuirea .solidarităţii- între cetă- 

_țeni cu scopul sporirii puterii de rezistență a Statului în a- 
fară, şi a progresului culturii în interior, trebue să fie ino- 

rală, să năzuiască a apropia Statul cât mai i mult de idealul 

comunității morale. 
De. aci urmează că virtuțile: politice” trebue să se înte- 

meieze pe virtuțile morale, binele politic trebue să se apro- 

pie .de binele imoral, viciile politice trebuesc' combătute ca * 
- şi viciile morale, căci ele derivă .şi se întăresc prin viciile . 

morale. 
Un funcționar bun va administra averea Statului, cum ad 

ministrează un părinte averea sa în "interesul copiilor săi, . 
etc. . , , 

Faptul că niciodată ma fost + înfăptuită identitatea între : 
comunitatea morală și cea politică, nu răstoarnă adevă- 
rul, că numai:prin năzuinţa de a.ne apropia de. această 

identitate putem asigura: trăinicia organizaţiei politice. E-. 

" goismul cinic al unor politicieni, necinstea și corupţia unor | 

funcţionari, sunt fenomene bolnăvicioase, nu sunt caractere 

normale inerente politici. Aceste vicii merită cu drept: cu- 

vânt desaprobarea şi disprețul oricărui om cinstit, și în 

unele țări,” conştiinţa morală a 'cetăţenilor, prin reacțiune 

viguroasă, împiedică abuzurile. în viaţa politică, aşa cum 

împiedică în general lăţirea imoralităţii. i 

Obligaţiunile noastre de cetăţeni derivă -deci “nemijlocit 

din obligaţiunile morale, şi drepturile politice de cari ne 

“bucurăm și cari ne -deschid'drumul spre participare la con- 

ducerea politică a Statului, trebue să fie legitimate prin în- 

deplinirea obligaţiunilor: Serviciul militar, plata impozite- . 

lor, muncă rodnică la locul unde am ajuns să ne desfă- 

'Şurăm activitatea, sunt. obligaţiuni nu numai. impuse prin : 

| constrângere, ci obligaţiuni. morale faţă de comunitatea 

Căreia-i aparținem şi- pe care. o dorim tot mai puternică 

prin solidaritatea şi cooperarea pacinică a cetăţenilor, i.
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3. Când întrun Stat domneşte această atmosferă mo- 

_rală, acest spirit de dragoste şi solidaritate, când în con- | 
ştiinţa morală a indivizilor s'a întipărit imaginea patriei ca ! 

ideal al unei comunităţi morale perfecte,. nicio piedică nu 
se opune ca. cetăţenii să se bucure de toate libertăţile, și 

în primul rând de libertatea conştiinţei, de libertatea gân- 

dirii. - 

Adevărul nu poate sta nicicând în contradicţie « Cu. mo- 
“ala; nu poate deci păgubi pe” nimeni,: deoarece servește 

numai pentru întărirea spiritului de solidaritate. . . 
Dar adevărul trebue găsit prin reflexiune şi muncă în- 

cordată. Judecăţile noastre sunt adeseori pripite şi lipsite 

de reflexiune. Numai cunoaşterea sistematică, deliberarea 

„ cumpănită poate opri eroarea şi efectele dezastruoase ale 

erorii. Ai 
Una din marile -erori ale vremurilor noastre este ideea 

că individul trebue să. muncească pentru progresul ome- 

nirii, că-hotarele patriei sunt numai întâmplătoare, că „na- 

ţionalismul““ este o. aberaţie, fiindcă „toţi oamenii sunt e- 
gali, etc. 

Dar faptele ne arată că între individ şi omenire. se in- 
terpun comunităţi de cari individul e legat în mod. indi- 
solubil, cu trupul şi cu sufletul său. „Omenirea“ ca uni- 

tate'este sau o noţiune biologică, însemnând specia umană, 

sau este un ideal social, care sar putea înfăptui prin dis- 
pariţia tuturor deosebirilor între naţiunile pământului. „In- 

dividul“ nu poate îi „cosmopolit”, decât în idee. In rea-. 

litate acţiunea sa se. desfășoară numai - în: cadrele unor 

„comunităţi restrânse, sporind Sau păgubind puterea aces- 

tora. lar dacă acţiunile sale sunt îndreptate împotriva co- 
-munităţilor: cărora le aparţine şi le slăbesc, faptele sale 

- folosesc altei comunităţi străine şi nicidecum omenirii. Nu- 

mai când muncim și ne jertfim pentru națiunea noastră, 

folosim şi. omenirii. Goethe nu e cosmopolit, ci german, 
şi numai îmbogăţind literatura germană, a îmbogăţit cul- 

=
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tura umană, — sau mai bine .zis, așa- cum națiunea ger- 

mană a 'ajuns:prin oamenii: săi mari la închegarea şi de- 

săvârșirea fiinţei ei proprii ca naţiune, aşa şi omenirea va. 

ajunge să devie o.-unitate numai prin faptul că în cadrul 

ci naţiunile vor ajunge la. conştiinţa de sine, vor deveni 

personalităţi colective libere şi autonome. i a | 

Aceasta este ideea lui Kant, exprimată în renumitul său 

tratat „Spre: pacea eternă“. „Ideea dreptului ginţilor pre- - 

supune, zice el, despărțirea multor State, vecine neatârnă- 

toare unul de aitul, şi, cu toate că o astfel de stare e în sine 

chiar, o stare de războiu (dacă o uniune federativă. a lor - 

nu vine să evite isbucnirea ostilităților), totuş aceasta în- ” 

săși, după ideea raţională, e mai bună decât contopirea a- 

celor State printr'o putere ce ar creşte peste altele şi s'ar 

rezolva într'o moriarhie universală; căci cu întinderea tot 

mai mult a guvernării, legile tot mai mult îşi pierd tăria," 

şi un. despotism fără suflet, după ce a stârpit germenii 

, 

- Binelui, în cele din urmă tot în anarhie degenerează. To- 

tuşi aceasta e pretenţiunea. fiecărui Stat (sau a şefului 

-său),-ca în acest chip să ajungă la' o stare permanentă 

de pace, adică: stăpânind el, întrucât e cu putinţă, lumea 

întreagă. Insă natura vrea altfel. Ea se foloseşte de două 

mijloace spre a opri amestecul popoarelor. și spre a le se- 

para, şi acestea sunf deosebirea de limbă şi .deosebirea 

de religiune, cari ce e drept au. drept.urmare pornirea spre 

ura: reciprocă şi pretexte de războiu, dar totuş, cu desvol- 

tarea culturii şi necontenita apropiere dintre oameni; duc 

spre un mai mare acord în principii, spre consimţirea la o 

pace, care mare să fie: produsă şi asigurată, ca acel des- 

potism (pe cimitirul libertăţii), prin slăbirea tuturor for- 

elor, ci prin echilibrul lor, în cea mai vie emulaţiune“. 

- Numai indivizi fără patrie; nomazi prin firea lor sau 

„întâmplările soartei, lipsiţi deci -de sentimentul dragostei 

de patrie care e un element constitutiv al suțletului “omenesc, 

pot predica „cosmopolitismul individual“, după principiul 
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„ubi bene, ibi patria”. Dar patriotismul şi. naționalismul, 

noţiuni strâns unite întreolaltă, nu exclud, ci impun respec- 
tarea individualităţii celorlalte naţiuni, aşa cum conştiinţa 
de sine a individului, simţul de personalitate şi de demni- 
tate personală, sunt produse. ale contactului, pacinic sau 
războinic între indivizi. | 

Și raporturile internaţionale se 'vor apropia de posibili- 
tatea instituirii unei înțelegeri pacinice permanente, deci de 
idealul păcii eterne, cu cât naţiunile vor deveni tot mai 
mult comunități morale, ceea ce le va îngădui apoi de a 
organiza în raporturile lor o stare de drept, norme juri- - 
dice. - . . 

7 

„Dacă nu putem nădăjdui că această stare se va înfăptui | 
în scurtă: vreme, totuş imaginea ideală a unei omeniri ca 
unitate politică, ca o vastă federaţie de State, a luat con- . 
tururi tot mai precise şi împinge spre căutarea „mijloacelor 
de înfăptuire. 
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O CAPLXIX a 

Problema generaţiilor. . 

. Raporturile juste între generaţia tânăstă “şi adulţi. Obligatiunile 

tineretului . în opera de' păstrate şi continuare 

N "a culturii naţionale. * 7 
. 

1. Una din normele morale fundamentale, pe care se 
întemeiază. ordinea morală, dela începuturile, logice şi is- 
torice, ale societăţii omenești este cea care ordonă respec- 

tul faţă de părinţi şi, în general, respectul faţă de bătrâni, 

faţă de cei mai în vârstă. Această- normă “derivă, ca im- 

„perativ social, nemijlocit din ierarhia naturală şi spontană 
între părinți şi copii înăuntrul familiei, întrucât numai prin 

prelungirea ei și după maturitatea copiilor, familia s'a pu- 

tut transforma în societate organizată. Norma naturală tre- 

bue să ia forma unui imperativ, „deoarece voinţa individuală, 

începând dela o anumită vârstă, e asaltată şi de tendinţe 

"contrare normei morale. Raportul părinte-copil, ca. raport 

ierarhic, nu se mai 'poate menţine numai în temeiul ordi- 

nei naturale, din moment ce copilul devine adult. Pentru 

păstrarea ierarhiei, trebue să intre în joc noui factori spre 

a sprijini puterea conştiinţei morale asupra voinţei, împie- 

dicând ruperea ordinei morale naturale. Aceşti factori sunt: 

„legitimarea religioasă a puterii părintești, izvorâtă din cul- 
tul străbunilor, sau a -zeităţii care proteguește societatea, . 

şi legitimarea raţională. Părinţii anume sunt consideraţi ca 

deţinând autoritatea lor, funcțiunea lor de judecători și 

preoţi, dela înaintași sau nemijlocit dela divinitate. Intre
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cele zece porunci date de Dumnezeu prin “Moise, se gă- 
seşte și cea care ordonă cinstirea părinţilor. Legitimarea 
raţională decurge din. ştiinţa - părinţilor; ei au experienţă 
mai mare, dela' ei copiii şi-au primit cunoştinţele lor şi 
prestigiul acesta de superioritate intelectuală impune şi men- 
ține respectul tinerilor faţă de bătrâni. 
„Când societatea se. lărgeşte peste. cadrele familiei, pă- 

rinţii, patres, se. constituesc în organ de.conducere, în se- 
nat sau gherusia. Şi, cum societațea e considerată în acest 
stadiu ca o mare familie, norma de 'a cinsti pe părinţii 

- proprii se lărgeşte şi ea luând forma imperativului de. a. 
cinsti pe toţi bătrânii, de a-respecta ierarhia vârstei. 

Educaţia familială şi publică a avut şi are grija să în- 
" tărească în conştiinţa individuală această normă morală, 

iar organizarea raţională a societăţii n'a, putut renunţa la 
această normă pentru a da structurii. societăţii stabilitatea 
necesară. ” - 

In funcțiunile publice, fixarea rangurilor trebue să con- 
sidere vârsta; pentru înaintare în ranguri superioare se cere 
o anumită vârstă sau „vechime“. Dacă, din. anumite” cauze . 
ce le vom expune, totuş unul mai tânăr ocupă-un rang mai 
înalt decât unul bătrân, această înaintare trebue să fie 
justificată, legitimată, pentru ca să nu fie considerată „imo- 
-rală“. Păstrarea ierarhiei scciale după vârstă ar presupune 
anume egalitatea perfectă a tuturor membrilor societăţii 

* “din toate punctele de vedere — afară de vârstă. Dacă vâr- 
sta şi însuşirile legate de ea, (experienţa mai mare, presti- 
giul religios şi intelectual), ar putea constitui singura bază 
pentru ierarhia socială, am avea o coincidenţă a societăţii 
“cu comunitatea morală reprezentată prin grupul familial, 
al'cărui şef spiritual ar îi ascendentul comun al tuturor pă- 
„rinţilor, cari, constituiți în Senat, ar avea dreptul să con-: 
ducă societatea,. „drept înscris în "conştiinţa „morală a. tu- 

„turora. 
i
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2. Complicarea crescândă a societăţii omeneşti n'a în- 
găduit păstrarea acestei ordine naturale” Căci.pe lângă 

vârstă său ivit inegalităţi de tot telul: de bogăţie, profe- 
siune, naştere, şi, în primul rând și inegalităţi provenite 
din deosebiri individuale: (caracter, inteligenţă etc.). Aceste 

inegalităţi însă nu s'au ivit. toate deodată, sau nu s'au 

putut mânifesta deodată în structura socială. Pentru ca 

societatea să existe şi să-şi menţină “echilibrul, conducă- 

x 

torii trebuiau să găsească mijloacele, regulele, cari să îm-.. 

pace principiul : moral fundamental al ierarhiei cu nouile 

„condițiuni creiate prin ivirea şi accentuarea .inegalităţilor. 

"„S'a menţinut acest. principiu în toată întinderea -sa, dar 
i Sa dat o semnificaţie pur. “morală. Respectarea părinţi- 

lor şi a bătrânilor a rămas ca.normă morală neatinsă, 

avându-și sancţiunea în conștiința morală și în reacţiunea 

opiniei publice. Bunacuviinţă cere ca un tânăr să lase „în 

societate“ totdeauna întâitate :celui mai în vârstă; faţă de 

un om -mai în vârstă un tânăr trebue să se poarte modest 

şi respectuos: a | NE . 

- Chiar o slugă bătrână are: dreptul: să. “fie tratată de un 

stăpân tânăr cu „respectul ce se datoreşte totdeauna bă- - 

trâneţii““. Imperativul moral deci îşi păstrează puterea în- 

potriva tuturor piedicilor ce s'au. ivit prin: necesităţile so- 

ciale de 'a stabili: ierarhii şi: ranguri :noui. 

“Toate aceste ierarhii noui pot 'fi considerate ca: izvo- | 

rite din necesitatea - „specializării funcţiunilor sociale“ » în 

baza diviziunii muncii sociale.. „ 
Cea mai complexă structură 'socială o are în zilele noas- 

tre Statul. Funcţiunile politice s'au desprins i tot mai mult 

de celelalte funcțiuni sociale, iar, aceste funcțiuni sunt și 

ele diferenţiate și ierarhizate în „puteri. politice“ deose- 

bite. Tot astfel s'au diferențiat funcțiunile: economice, in- 

telectuale (religioase, ştiinţifice, etc.). 

In anumite condițiuni s'a stabilit o ierarhie rigidă a tune- 

țiunilor, ierarhie întemeiată pe principiul naşterii; astfel .
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a luat fiinţă regimul castelor. In alte societăţi s'a dat lupta 
între funcțiunea politică propriu zisă şi. funcțiunea religioa-. 
să (la Evrei între regi şi preoți, în lumea apuseană me- 
dievală între Biserică și Stat). E evident că în. această ie- 
rarhie principiul ierarhiei vârstelor nu putea fi aplicat 
decât între cei egali, adică înăuntrul grupului: social ai că- * 
rui membri . aveau dreptul la funcțiunea legală de casta 
sau clasa din care făceau parte. 

Tot astfel aristocrația europeană, până în secolul XIX, 
avea - monopolul iuncţiunilor. politice, cum mai :în urmă 
burghezia bogată căută să-și creieze. şi să-şi ' păstreze drep- 
tul exclusiv de conducere politică. - 

Prin deslănţuirea luptelor de clasă în-sec. XIX şi în urma 
„Clemocratizării““ progresive. a vieţii politice, atât ierarhia 
funcţiunilor sociale cât şi ierarhia indivizilor au fost puse din 

nou în discuţie, şi Statele moderne încă nau ajuns în a- 
ceastă problemă la o deslegare practică definitivă. Căci: 
pedeoparte lupta sa desfășurat, î în Apus mai ales, în ju- 
rul problemei de a stabili.o nouă ierarhie a funcţiunilor 
sociale, după ce întâitatea funcțiunii politice a fost zgu- 
duită prin intrarea burgheziei la conducerea politică, Dur- 
ghezie care năzui să institue primatul îuncţiunii economice, 
pe care o reprezenta. Dar şi reprezentanții îuncțiunii reli- 
'gioase şi cei ai funcţiunilor intelectuale î îşi manifestară ten- 
dința de a se opune pretenţiei burgheziei de a conduce 
societatea prin simpla legitimare a bogăției. | 

3. Această tulburare a ierarhiei funcţiunilor a fost spo- 
rită şi prin lipsa unui criteriu stabil pentru ierarhizarea în- 
divizilor, o problemă care sa complicat şi prin faptul că; 
în principiu, individul are dreptul să aspire la orice func- 
ție socială, fără ca” nașterea şi bogăţia deci clasa sau sta-" 
rea socială a părinţilor-să constitue o piedică. S'a stabi-: 
lit, în această luptă pentru „emanciparea individului, cri- 
teriul formal, ca hotăritor! să fie „meritul personal“. Dar. 
„această noţiune de: „merit persona!” n'are un înţeles bine.
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definit, EI poate îi interpretat şi i din punct de vedere: mo. | 
ral, dar şi din punct de vedere „tehnic-raţional“, Ss ar. cere 
„anume ca individul să aibă şi „pregătirea specială. pentru 
funcţiune, şi caracterul moral, care să-l facă demn de a 
ocupa - funcțiunea. Dar cum se constată aceste însușiri? 
Mijlocul normal; nu. numai'la noi, dar şi în-alte. țări înde- 
părtate cum e. China, este ucenicia în ocupaţia ce şi-a 
ales-o individul sau, părinţii săi pentru el, şi probele, exa-, 

menele,: menite. să dovedească pregătirea :sa. In acest fel 

certificatul deveni: legitimarea formală. pentru intrarea în- 
t'o carieră socială, pentru dobândirea rangurilor î în diferite: 
funcțiuni sociale. | a Di 

- Ştim însă prea bine că. acest principiu nu poate fi apli-. 

cat în întregime, ci rămâne numai un principiu călăuzitor, 

a 'cărui aplicare integrală ar presupune iarăş ştergerea tu- 

turor înegalităţilor sau eliminarea reală - a influenţei lor 
asupra. intrării în diferitele funcțiuni sociale (ierarhizate 
şi ele cum am văzut) precum și asupra înaintării în rang 
înăuntrul diferitelor funcțiuni: 
Dar cum aceste inegalităţi dăinuesc mai departe şi cum 

influenţa lor nu poate fi înlăturată, ci doar numai scăzută, 

prin norme de drept, societatea modernă e neîntrerupt zgu- 

duită de crize sociale, ale căror! cauze. trebuesc căutate și 

în ruperea. ordinei naturale întemeiată pe ierarhia vârste= 
lor. Generaţiile tinere anume nu sunt: prinse, după o' nor- 

mă ierarhică stabilă, în structura socială, repartizându- -se 

dela naștere.pe clase, stări şi funcțiuni sociale în baza si- - 

tuaţiei sociale a familiilor lor, ci fiecare generaţie tânără 
se. fărămiţează în indivizi cari văd înaintea lor deschise _ 

“căile spre toate funcțiunile sociale şi spre toate clasele 
şi stările sociale. Această libertate în circulația valorilor 
individuale are şi “consecinţe bune, dar și consecinţe pri- 

mejdioase.' Ea stimulează activitatea, împinge :la. dobân- 
direa de cunoștințe, la şcolire; talentele şi geniile nu sunt 
înăbușite, ci pot străbate la suprafaţă; prin concurența li- 

7. 
7
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__beră forțele individuale au câmpul deschis pentru lupta 
de întrecere, în care cel mai bun iese învingător. Societa- 

tea profită prin faptul că prin această selecţiune naturală, 
elita conducătoare: se împrospătează mereu prin elemen- 
tele cele mai viguroase, mai bine pregătite. 
Dar nu cuprinde chiar această libertate şi primejdii mari? 

Cine este oare în această luptă judecătorul imparțial care 
-să hotărască asupra rezultatului? Oare succesul final nu 
depinde şi de alţi factori! decât numai de „meritul perso- 
nal“? Mai apoi: oare în această luptă nu se macină ener- 
giile, nu depinde rezistenţa şi puterea şi de alţi factori 
decât numai de inteligenţă şi caracter? . 
„Nu intervin aci protecţia, bogăţia, apoi însuşiri .mai pu- 
țin nobile, cum sunt viclenia, linguşirea, etc., pentru a asi- 
gura succesul :final nu celor mai buni, ci celor! mai abili 
şi. celor ' protejaţi? Nu corupe oare acest sistem caracte- 
rul generaţiilor tinere, cari în râvna de a urca cât mai re 
pede treptele sociale au tendinţa să răstoarne toată ordi- 
nea socială, începând cu ordinea naturală întemeiată pe 
ierarhia vârstelor? i a 
Trebue să ne dăni doar seama că şi această ordine mo- 

- rală naturală e ameninţată de „revoluţia“ tinerilor, dacă educaţia morală şi religioasă n'a imprimat conștiinței în- 
deajuns imperativul .respectului părinţilor : şi 'al bătrâni- 
lor. | N aa 

„Bătrânii“, prin firea lor, sunt autoritari Şi conserva- 
tivi, ci sunt păstrătorii bunurilor! ce le-au primit dela îna-" 
întaşii lor, ci vor ca tinerii să Tămână în făgaşul tiadiţii- 
lor şi obiceiurilor străbune. Ei au uitat Sau regretă porni- 
rile lor revoluţionare: din tinereţe, ei vor. să le cruţe tineri- lor zbuciumul sufletesc de a râvni cu puteri insuficiente la 
„măriri“ realizabile. Bătrânii au deci mentalitatea lor. Ti- nerii, opriţi în avântul lor de a cuceri „lumea: văd în bă- 
trâni piedici ce se opun. ideilor lor „înaintate“, consideră 

+ N.
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mentalitatea bătrânilor ca fenomene de „,senilitate““ şi „ra- 

molire”, şi cum adeseori sunt, şi -mai adeseori se cred mai 

instruiți, mai inteligenţi decât bătrânii, toate normele cari 

stabilesc întâietatea bătrânilor li se par nedrepte, nejusti- 

ficate. „Bătrâneţea nu este un merit, nu poate constitui 

un privilegiu“, este opinia curentă a generaţiilor tinere, 

şi ca a fost în toate timpurile, deşi nu totdeauna mărtu- 

risită pe faţă. a 

"In timpuri de crize sociale acute, de revoluţii politice, 

vedem cum în fruntea revoluţionarilor stau oameni tineri. 

In Revoluţia franceză tinerii supt vârsta de 30 de ani, au 

rolul. conducător, iar Napoleon' e general de brigadă cu 

25 de ani și cu 27 conduce el singur armata franceză din 

alia | 
"4. După cum vedem această luptă între „gerontocraţie“ 

și „paidocraţie“ izvorăşte din zdruncinarea ordinei natu- 

rale în urma complicaţiei crescânde a structurii sociale. 

Pentru a se evita oscilaţii prea mari ale echilibrului so- 

cial, nu există alt mijloc decât întărirea conştiinţei morale, -- 

a dreptei judecăţi a generaţiilor tinere, pentru ca să: înțe- 

leagă că datoria l0r 'morală este să respecte pe bătrâni şi 

să le păstreze recunoștință pentru activitatea lor, fără de 

care chiar desfășurarea activităţii celor tineri ar îi impo- 

sibilă. Şi mai apoi, tineretul trebue să-și dea seama că le- 

gea naturală a succesiunii generațiilor este neschimbată și 

sustrasă voinţei omeneşti. Fiecare muritor se naște copil 

şi nu poate evita îmbătrânirea. In bătrâni, tinerii trebue 

să-şi vadă propriul lor viitor, cum bătrânii îşi văd în copii: 

tinereţea lor, şi aşa cum bătrânii în societatea tinerilor îşi 

retrăesc propria lor tinereţe, așa tinerii devin „înţelepţi“ 

în societatea bătrânilor. . - 

.O societatea e bine organizată” şi capabilă de progres 

liniștit când legea morală a respectului bătrâneţii e obser- 
LR 

44.
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vată de tineret, iar. bătrânii: au înțelegere binevoitoare: pen- tru aspiraţiunile şi zbuciumările tineretului. . 3 
“ Când acest acord. se stabileşte, e asigurată şi continui- 
tatea progresului cultural al unei națiuni: valorile păstrate și îmbogăţite de cei bătrâni, Vor: îi sporite la rândul lor - de generaţiile tinere şi transmise generaţiilor ce Vin... - 

Şi în problema generaţiilor, principiile morale trebue - să aibă întâietatea. Atât ierarhia funcţiunilor, cât şi ierar- -: „ hia rangurilor sociale nu trebue 'să atingă ierarhia morală, _ întemeiată. pe respectarea! bătrâneţei. Superioritatea şi au- toritatea dobândită într'o funcţie socială" prin „merit per- sonal“, prin pregătire şi talent; trebue să rămână strict limitată. înăuntrul funcţiunii şi să nu aducă atingere. im- perativului moral. Înţelepciunea, ca virtute morală, e 'un. atribut al bătrâneţei, şi în fiecare bătrân trebue să respec-, tăm această Supremă virtute: umană, care le cuprinde pe "toate celelalte virtuţi. E i 
2 

7
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“Morala profesională. 

"Munca şi raţionalizarea -ei. Datoriile profesionale. Destoiaicia 

îndividuală; cultivarea aptitudinilor și alegerea „unei profesiuni. 

Am văzut chiar în capitolul precedent, în expunerea 
probe generaţiilor, cum în societăţile civilizate” de. azi 

o etică filosoțică, întemeiată pe observaţia faptelor, nu 

„mai poate rămânea în cadrele înguste ale sistemelor de 

etică născute în societăţi cu structură mult mai simplă şi: 

străvezie. Statele civilizate - moderne cuprind atâtea gru- 

puri sociale, deosebite după origine etnică (naţionalitate), 

limbă, religie, apoi clase sociale şi profesiuni,  adăogân- 

du-se la acestea și deosebirile. individuale mai pronunţate . 

şi mai importante decât altădată, încât morala aplicată, teh- 

"nica morală, cuprinde" şi ea' probleme foarte complexe. 

Am putea încerca să lămurim această chestiuine, com- 

parând societăţile vechi sau cele primitive, 'cu o mașină 

simplă, care pentru a fi construită şi pusă în: funcţiune nu 
„reclamă multe cunoștințe și mult studiu, pe când societăţile” 

civilizate moderne se pot compara cu 0 uriaşă maşină 

compusă din mii şi- mii de părticele şi care cere pentru 
“construirea şi buna ei. funcţionare studii îndelungate, ex- 

perienţe. nenumărate. Inginerul trebue să cunoască natura 

“şi funcțiunea fiecărei părticele, pentru a asigura bunul mers : 

„al întregei.: maşini. . Se mai poate îritrebuinţa şi analogia - 

”.. între societate. şi un organism viu, analogie care a servit
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în sociologie pentru a lămuri structura şi funcțiunea socie- 
tăţilor omenești. Şi în această analogie, unele societăţi se 
aseamănă cu organisme simple, altele cu organisme su- 
perioare compuse din celule diferenţiate şi formând organe 
cu funcțiuni vitale diferite, servind în „ansamblul lor în- 
treţinerii şi funcţiunii întregului. 

Buna funcţionare a maşinii şi bunăstarea (sănătatea) 
„organismului depind, dacă continuăm această analogie, de 
bunăstarea părţilor constitutive: piesele. maşinii trebue să 
fie făcute din material corespunzător şi să fie bine „între- 
ținute“ (neuzate), precum şi țesuturile organismului tre- 
bue să fie „sănătoase“, neatinse de boli, adică celulele cari 
compun țesuturile trebue să-şi împlinească fără tulburări 
funcțiunea lor. vitală specifică. - 
„Ceea ce înseamnă că într'o unitate organizată fiecare 

element trebue să-și aibă virtutea sa specifică legată de 
funcțiunea. sa înăuntrul totalității. i 

: "Semnificaţia cuvântului grecesc aret€ şi a celui latin 
virtus nu este de la început morală, etică, în înțelesul nos- tru. Cuvântul exprimă o însușire caracteristică şi indispen- sabilă. funcțiunii subiectului. Virtutea bărbatului este vi- tejia, cea a femeii priceperea la treburile gospodăriei; se poate în acest sens vorbi şi de „virtutea“ focului care este de a arde și de. virtutea ochilor de a vedea bine. In limba populară română vârtute (vârtos) are înţeles de putere, rezistenţă, dar şi: de vitejie, destoinicie, îndemânare la să- vârşirea de lucruri grele. : Ni 
"Un om virtuos. este deci. cel ce posedă „virtuositate“ în Ocupaţiunea sa specifică,- în .meseria sau profesiunea sa. Virtutea ostaşului este vitejia, cea a savantului înțelepciu- nea, a comerciantului chibzuiala. Virtuţile pot îi clasificate și după vârstă: virtutea copilului -este ascultarea, a adoles- "centului modestia, a bărbatului adult” stăpânirea de sine, a bătrânului Cumpătarea. Se:spune despre o femeie: e cu- rajoasă ca un bărbat; iar despre. un bărbat: e fricos ca o



  

femeie. Aceste virtuţi se.află deci și pot fi clasificate prin 

studiul caracterelor. lar principiul de clasificare poate fi 

ales din diferite puncte de vedere. Numai prin faptul că 

punctul de vedere moral a dobândit o importanță deose- 

bită prin reflexiunea asupra efectelor acțiunilor omeneşti, 

“etica, ştiinţa caracterelor, a dobândit înţelesul de ştiinţă 

morală şi virtutea a fost opusă viciului. In înţelesul primi- 

tiv, originar, S'ar putea spune că şi hoţul desăvârşit este 

virtuos în meseria sa, dar din punct de vedere moral, cu: 

cât hoţul e mai „virtuos, cu atât e mai condamnabil. 

2. Aceste expuneri ne vor înlesni să lămurim și problema 

moralei profesionale. Viața socială se întemeiază pe vir- 

tutea membrilor ei, şi anume pe virtutea lor în înțeles mo- 

ral, adică acțiunile lor trebue să se desfășoare în conformi- 

tate cu principiile moralității. 
Pe de altă parte însă virtutea lor trebue să se manifes- 

teze în cadrul funcţiunii sociale pe care o îndeplineşte fie- 

care, ea apare deci ca virtute specifică legată de „profe- 

siunea fiecărui individ“. Virtutea cetăţeanului în general 

este dragostea de patrie şi spiritul de jertiă pentru bi- 

nele patriei, iar celelalte virtuți se diferenţiază după iunc- 

țiuni așa cum am amintit mai sus. Pentru ca să fie consi- 

derate ca virtuţi, ele trebue să servească şi unor scopuri 

morale, să producă un progres al moralității în societate. 

Vitejia soldatului trebue să fie pusă în slujba apărării pa- 

triei; ea e condamnabilă, dacă se manifestează prin agre- 

siuni împotriva „civililor“ mai puţin viteji. Acest scop mo- 

ral pune curajul soldatului alături de curajul mamei care-și 

apără copilul, al medicului care îngrijește bolnavii fără tea- 

mă de a se molipsi el însuş etc. Omul virtuos, moral, tre- 

bue să aibă toate virtuțile morale, dar fiecare, după carac- 

terul său funcțional, va avea o virtute specifică. 

___O femeie care la izbucnirea unui incendiu nu încearcă 

toate, chiar cu primejduirea vieţii, să-și salveze copiii, e 

condamnabilă din punct de vedere moral, dar nu va cere
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| nimeni ca o „temeie să meargă în. războiu şi să se poarte 

ca un ostaș, Laudele ce sc aduce unor femei cari au luptat 
cu vitejie pentru patria .lor, dovedesc tocmai că ele pose- 
dau o virtute „excepţională“, care'nu e legată de funcţiu- 

„nea socială a femeii. 

Personalitatea umană deci, pentru a îi: desăvârșită, tre- 
-bue să întrunească - toate virtuțile morale, umane în gene-. 

ral, dar trebue să desvolte şi virtuțile specifice legate de .: 
fur'cțiunea socială a: individului, pe cari le putem numi vir- 
tuţi profesionale. Morala profesională deci îşi: are regulele 
ei speciale, cari. însă nu: pot nicicând contrazice regulele .. 
morale umane. . - 

Ea consistă în împlinirea datoriilor profesionale cari îşi . 
au imperativele. lor speciale şi se întemeiază deci pe. bir, 

- tuți speciale. 
Un ostaș care fuge. înaintea dușmanului, sau dezertează 

„din cauza greutăților serviciului, un: medic care fuge dintr [e] 
localitate la izbucnirea unei epidemii sau refuză să meargă 
noaptea la un bolnav, un preot care nu aleargă la patul 
unui muribund pentru a-i aduce ultima mângâere şi nă- 
dejde, un inginer care: nu 'controlează maşinile şi. insta- 
laţiile şi expune muncitorii la primejdie, un funcţionat care. . | 
încasează leafa fără să muncească, un. meseriaş care pri- 
meşte comenzi şi nu le execută sau nu le "execută. cu în-: 

- grijire, un arhitect care construeşte case ale căror ziduri 
crapă, Sunt exemple. de imoralitate profesională. Aceşti oa- 
meni oricât de „onorabili“ ar fi dealtfel, buni părinţi, 
milă pentru săraci, buni prieteni, cumpătaţi în: vorbe văi 
fapte, sunt totuș expuşi dispreţului şi desaprobării. Con- 

„Ştiinţa lor morală nu e integră, nu e conștiința unei per- - - sonalităţi. desăvârșite. 
3. Implinirea datoriilor profesionale însă, “în contormitate” 

cu regulele moralei profesionale, „presupune . dobândirea 
destoiniciei profesionale, a virtuţii în înţelesul primitiv. Fie- „care individ trebue. să se pregătească pentru profesiunea
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sa, căci de această. pregătire depinde nu. numai posibili- 

tatea de a-şi exercita „profesiunea, ci şi demnitatea de a. 

înainta în ierarhia socială,: înăuntrul profesiunii. 

Dată fiind extraordinara complexitate a structurii socie- 

tăţilor moderne rezultată din diviziunea muncii şi din, spe- 

cializarea tot mai mare a profesiunilor, individul nu poate 

nădăjdui să-și dobânidească un rang social mai înalt, dacă 

nu ţine seama 'de aptitudinile sale: specifice, de vocaţia sa, 

de talentele sală speciale: In unele ocupaţiuni şi profesiuni 

acest principiu e lămurit şi bine cunoscut. Astfel nimeni nu 

poate deveni pictor fără talent pentru această artă şi, în 

general, toate artele frumoase cer un “talent special. Dar 

Si celelalte profesiuni cer „virtuțile“ lor. Un bun chirurg, . 

un bun avocat, un bun judecător, un bun militar, un bun . 

agricultor, aviator, profesor. etc., nu poate. deveni nimeni 

fără. aptitudini” corespunzătoare profesiunii alese. Fiecare 

" meserie, fiecare „specialitate“ . înăuntrul unei profesiuni, 

"cere aptitudini profesionale; comerțul cu ouă de pildă cere 

“ alte aptitudini decât comerțul cu diamante. 

„Importanţa. aptitudinilor şi a selecțiunii profesionale e. 

recunoscută azi de toată lumea, şi psihologia experimen- 

tală a inventat metode. ingenioase 'cari, perfecţionate din 

ce în ce mai mult, vor .îngădui.să se stabilească tot mai 

exact aptitudinile individuale, dând astfel individului posi- . 

bilitatea să-și aleagă profesiunea care corespunde mai bine 

aptitudinilor sale. - 

Această selecțiune profesională pare a avea un caracter 

pur utilitarist: de a spori randamentul muncii individuale. 

Dar, noi trebue să considerăm problema în legătura ei 

cu condiţiile de existenţă ale societăţii şi cu scopul moral 

final al individului. 

„ Individul tinde spre “perfecţiune morală, spre desăvârşi- 

rea personalităţii sale autonome. Această ţintă el nu o poate 

atinge decât înăuntrul societăţii în.care trăeşte şi în acord 

cu trebuinţele: acestei societăţi. Acţiunile sale trebue să se
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acorde deci cu tendinţele sale proprii, dar şi cu normele 
sociale, iar. acest acord nu se poate stabili dacă funcţiu- 
nile sale sociale, impuse lui de societate sau alese de el 
fără multă reilexiune, sunt în desacord cu forţele sale reale, 
cu aptitudinile sale și cu pregătirea sa făcută într'o direc- 
fie contrară aptitudinilor sale. 

Astiel în etică, pornim dela principii generale, dela ana- 
liza conştiinţei morale umane, şi ne coborîm până la viaţa concretă a individului, în care aceste principii îşi găsesc manifestarea. Cu cât ne coborîni spre real, spre exteriori- zările materiale ale conştiinţei morale, cu atât mai mult se complică şi se tulbură imaginea perfecțiunii -morale a omului. Totuş omul, prins în vâltoarea vieţii, hărțuit de: nevoi, luptând din greu pentru asigurarea existenţei sale proprii şi a urmaşilor săi, n'are altă lumină, altă călăuză decât conştiinţa morală.. Cu ea trebue să străbată prin! toate greutăţile, să -evite toate primejdiile, să regăsească - drumul drept când a rătăcit şi să arate şi altora calea spre fericire. 

| Căci fericirea adevărată nu poate fi dobândită decât prin lupta împotriva răului şi prin înfăptuirea binelui mo- ral. | 
Etica filosofică are menirea să dea conştiinţei morale un sprijin raţional, să întregească şi să desăvârşească prin Taţiune opera credinţei, care ne învaţă a căuta binele su- prem în împlinirea poruncilor lui Dumnezeu, porunci cari - Sunt identice cu imperativele morale ale conştiinţei noastre. 
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