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“PRIMA VERBA 

Cartea -ce înfățişem- publicului. cititor şi, * cu 

deoseiive, tineretului iubitor "de cultură filoso- 

fie, este o introducere în cugetarea filosofică a 

lumii antice, clasice. : a i 

„ Punetul de concentrare al Cărţii îl. for meauză 

insă gândirea - helenică, singura care poate Ri 

denumite Fără. veticențe filosofică. - ia n 

Asupra spiritului ce domnește în dosfășur (eu 

subicetuluă, cititorul va [ine seamă -că' în acest 

volhin—mai mult. metodologie —nu se va întâlni 

decât incidental cu. elementul personal. . Preocu- 

parea scriitorului a fost în primul rând să ur- 

mărească factorul colecliv, generalitatea. Numai 

unde elementul personal se întâmplă a ne oferi, 

sau a fi el însuși, o pregnantă. expresie a -gene- 

ralilății — numai acolo se va face uz de cl; 

întro astfel (de utilizare, însă, „leetorul. NU e trebue 

să vadă. decât un simbol. i i.



d 

Modul de a trată, după.personalităţi, filosofia 

greacă, adoptat în talentata seriere Gânditorii Greci 
alui Th. Gomperz, 1) nu ni se parecel mai potrivit 
pentu antichitatea ș greacă. 

Cugetălorii filosofici reprezintă întro societate 
cel din urma termen al progresului intelectual ; 

ei sunt, ca să zicem așa, produsul ultimei alam- , 

bicăvi sociale. 

Lumea greacă, însă, are cu totul alte baze 
istorice de viață decât aceea modernă. A trală 
cugetarea antică (deci pe filosofii lumii vechi) 
după maniera adoplală în tratatele de filosofie 
modernă, care obişnuil face abstracție de factorul 
social ce-i stă în spate, osie a lăsă spiritul 'citi- 
lovului întru câtva nelămurit. Lipseşte : fondul - 
labloului, pe care leclorul nespecializat: în. sta- i 

diul popoarelor vechi, dacă nu-l avevtizăm, îl : 
înlocuește, cvident, cu ceva din lumea nouă, Aga- 

memnon nu-și poale jertfi. copila în : faţa unui 
altar creștin; jMenelau este : anacronic.. înti”u 
salon modern! 

O cunoaştere ştiinţifică, :0' înţelegere deplină, 
o desfăşurare. «per causas», nu poate fi lipsită 
prin urmare de acca importantă dimensiune: geo- 
metrică, a lucru ilor științific înfelese, Ce: se na- 
meşte adâncime. - N | 

Dar. mai este ceva: uslăzi filosofia. teăeşte; ;în 
antichitalea greacă. ca sa născut... In curgerea 

„veacurilor, o esenţială . schimbare sa 'petrecul în 
BE a 

1. Theodor Gomperz, Griechische Denker, cine Geschichte der 
antiken Philosophie (|ilte Auil.), Leipzig, 1911 şi urme: 

pă 
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a 

/ 

/ 
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spirite; la Greci, o fază nouă a luat naştere, când 

sa născut cugelarea filosofică. Acest fapt ne con- 

duce fatal la “întrebări, de alifel naturale, "Cu 

uceusta: cum sa născut filosofia, în ce împre- 

jurăvi s'a săvârșil prefacerea cea mare a spiri- 

tului, ca să treacă dela faza mithico-religioasă 

la aceea critico-filosofică ? 
“Sau, ca să ilust'ăm cu o pildă: pentru îufele- 

gerea lui hant csle, cr edem, deajuns opera lui; 

îl studiem cu succes şi fără, contingenţe ; ; na 'esle 

necesar Konigsbergul pentru pricepe ea deplină 

a sistemului fantian. 

Se poate înțelege științifice personalitatea - filo- 

sofică Socrate fără sofiști ? Platon fără Socrate, 
“ambii fără Atena ? | Si 

Cum aburii se înalță spre cer din massa li- 
chidă a mărilor, a fluviilor sau a pământului îm- 
hibat, astfel se ridică spre cele cerești cugelar ca 

filosofică, cu problemele ei împer sonale și univer- 
sale. In afară de studauul vaporilor în sine, a pro- 

prietăţilor ce ei le au, a diferitelor aplicaţiuni, etc. 
pe fizicianul de ştiinţă îl îmter esează în primul 

"rând genesa lor, procesul însuşi al evaporaţiunii 

Acest proces cauzal se petrece aicea, jos, la supra-, 

fața pământului și a apelor, înainte ca nourii să 

ajungă în slava cerului. | 

“Astfel se zbuciwună, jos, massele sociale, acţiu-. 

nea fiind oarecum apanajul lor. ” 

Pidicând apoi, prin selecţie treptele sociule, apar 

şi naturile care traiesc printio sensibilitate mai 

accentuală — avliştii. Iar după cel din urmă 

proces de distilare a vieţii spiritului (cum am 
spus şi mai sus) ies la iveală, pe piscuri, cuge-
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„lătorii. filosofici, lilanii cari încearcă „să dea 
“soluţiuni: sistematice marilor probleme ale vieţii 
„şi ale cosmosului. -,- 

Desigur, toldeaunu interesează soluţiile: pro- 
puse; sistemele concentrează pasionant alențiau- 
„ned. noastră, cu 'deosebive când: este vorba ce 
. Filosofii timpurilor moderne, 
Pentru” antichitatea helenică însă, în afavă de 
“sisteme și soluţii, este încă. un. aspect captivant : 
deela pe care îl oferă însuşi procesul de naştere 

„a filosofiei. Fste plină de interes șliințifie corec- 
„tarea prin care se arată. trecerea spiritului dela 
expunerile naralive și dogmalice ale religiei, la 

"expunerile crilice şi czegelice ale filosofiei. 
Și, în această privinţă, psicologia fiecării cato- 

- gorii, sociale trebue căutată acolo, unde categoria 
„este mai mull la ca acasă. Ne pu 
„Vom privi deci massa în ce-i este mai propriu: 
“în așezăminte, datine, acțiuni colective, idei și sim- 
„fără cu caracler general. . . - Ie Mi 

Vom. căulă. să .ne, apropiem şi de psicologia 
„„Veneraţitlor selectate prin cultură și sensibilitate ; 
„vom Cercela în. deosebi pe artişti, pătrunzând în 
concepţiile ce dominează opera lor concretă... 
56, ureându-ne la etajul din mă, ne vom opri 
atențiunea cu deosebire, asupra, necurmalelor 
cercări ale umanităţii clasice, de a se elibera 
spiritul de prejudecățile care o hărțue. ai 
„De altfel în aceasta constă: măreţia filosofică ; 

în .contemplația mavilor probleme, .în „litanicele 

3.93. 

cu 

+ „a . a E „. DE | Er: 

tame mea ae  



sforțări ale umanităţii pentru a le deslega, sfor- 

[ări făcule sub imperiul sentimentului filosofie 

ce însoţeşte pururea problemele conștiinței. 

Lectovul să nu se aștepte prinurmare la o 

istorie încărcată de nomenclatură ; şi, mai pulin 

la sisteme useale şi fără culoare; ci, pornind ca 

an călător din vi adânci şi străbătând cu pi: 
ciorul său întreg muntele, el va fi călăusil şi vi- 

_dicat, numai după această proprie ostencală, pe 

piscurile cele mai înulle ale cugelării vechi; cdci, 

încă odată, în răscolitul pămâni al gândirii. hele- 

nice, na alât piscurile ne interesează, cât mai cu 

seamă drumul pe care s'a ajuns la ele. P 
Și numai cunoașterea ştiinţifică a antichiteiții 

ne poate conduce pe această cale. 

Bucureşti, 1927. AUTORUL



  

„FILOLOGIA CLASICĂ ȘI FILOSOFIA VECHE 

| (Pretaţă la Ediţia 1-a) 

|. Filologia clasică îmbrățișează un domeniu vast şi - 
complex. i e 

Intre Filologia clasică în sensul cel mai larg și filosofia veche 
este raportul ca dintre tot şi parte, * - 
Domeniul filologiei clasice "este dintre cele mai vaste şi a 

“fost, în decursul secolelor, mereu cercetat. | ae 
„Este vast, fiindcă:în el se cuprind cercetări în ramurile cele 
mai depărtate ; de ajuns să amintim extremele: fonetica: lim- 
bilor —- alăturarea de evoluţia gândirii. | : 

Este şi mult cercetat, fiindcă lumea veche, in deosebi Grecii 
şi. Romanii, au stârnit în toate vremile şi la toate naţiunile 
„Culte, admiraţie şi entusiasm. Capete erudite, suilete: pasio- 
nate şi-au dedicat viaţa întreagă pentru a înțelege cultura şi 

“rostul. popoarelor vechi din documentele pe care le-a cruțat 
timpul. a 

Capi de şcoale filosofice, istorici, eroi religioşi sau naţio- 
nali. s'au pregătit la şcoala clasicismului. - 

2. Ce fel de scrieri întâlnim în filologia clasică ? In 
această bogăţie de minţi şi inimi, cine mai poate cuteza ceva nou ? 

In multe chipuri se scrie în domeniul «filologiei clasice», în ra- 
pori curamura specială ce se studiază şi cu scopulce se urmăreşte. 
Sunt cărţi al căror caracter esenţial este erudiţia ; ele produc. un
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vast material bibliografic al fiecărei chestiuni şi sunt. astfel 

indispensabile oricăror. cercetări din această ramură, Sunt alte 

lucrări, care pe baza materialului pus la îndemână de erudili, 

caută să reconstituiască intr'o expunere mai largă nu numai 

cursul exterior, ci, paralel, şi conexiunea internă între idei, 

simţiri sau fapte. Rare opere — ca a lui Ed. Zeller, Filosofia 

Grecilor, 1) privită în desvoltarea sa istorică, sau a iui Ed. 

Meyer Istoria antichităţii, ?) — care să întrunească în măsură 

egală ambele însuşiri; ele apar, în specialitatea respectivă 

la distanţe câteodată seculare. - 

Să ne lămurim cu câte-va citaţiuni luate din întreg dome- 

niul -clasicismului antic. . 

O strălucită pildă de operă orudită, fără de care nu S'ar 

putea face un pas serios în bizantinologie, putem cită pe a 

lui K. Krumbacher, /sforia Literaturii Dizantine?). 
Ca exemplu de operă expozitivă, nu mai puțin însemnată, 

:în celalt sens, menţionăm a. fraţilor A..şi M. Croiset, Istoria 

literaturii greceşti *) şi a lui Perrot şi Chipiez, Istoria Artei 

în Antichitate *). . 

Alt gen de lucrări sunt monografiile, care urmăresc. de obi- 

cei câte o singură problemă: de limbă, de literatură, de istorie 

sau de cugetare. Şi aici, unele au caracterul esenţial de desco- 

perire a isvoarelor sau de adunarealor (până la epuizare) altele 

de prelucrare a materialului găsit. 

Ca să nu cităm exemple decât de opere consacrate (dintre. care 

9 Ed. . Zeiter,  Phitosophie der Griechen CU Au. 18441852; 

3 Auf]. 1569-1832; -T1. 1 1.2, 5 Aufl. 1892; TI. II-a, 4 Auf, 
1858; Tl. lil-a 4 Aufl.. (de E. „AVelimann) 1909, TI. IN b, 4 

Aufl. 1993). 

2) Ed. Meyer, Gesehiete des Altertums, ( -V, Stuttgar, 
1893—1902; 3 Auil, 1915). 

3) K. Krumbacher, Geschichte” der Byzantinischen - Literatur. 

"(în Handb. der Klass. Altwiss. alui î. v. Miiller IX 1)2Aufl. 1897). ! 
4) Alfred et ' Maurice Croiset, "Histoire de la litterature 

Grecque, 1--YV. Paris 1857 -— 1899).. 

5) Parrot et :Chipiez, '//istoire . de. ran dans” “ PAntiquite (9 
vol. Paris 1582—1911). -



Vp
 

  

9 

unele au făcut chiar epocă), vom pomeni din prima calegorie 

doar una din cele 14 lucrări ale arheologului Heinrich. Schlie- . 

mann //ios, oraşul şi fara Troenilor, cercetări şi „descoperiri 

în Troada !). ! 
lar dintre monografiile. care isbutesc să reconstitue 0, şi. 

tuaţie sau o personalitate istorică, ori să prindă firele invi- 

zibile ale unui nou raport: între elementele „vieții, vom. cită | 

doar o pildă două — bine inţeles, cu acest titlu numai. A lui 

Fustel de Coulanges, Cetatea veche, asupra "cultului, dreptulu, 

şi instituţiilor Greciei şi Romei»); a lui O. Hamelin, Sistemui 

lui Aristoteles *); a lui N. lorga Observaţii asupra Istoriei 

Antice *), lucrare pe care o cităm: ;şi. fiindcă aparţine litera- 

turii româneşti, şi fiindcă este . (ca . multe din lucrările acestui 

fecund autor) plină de idei,incadrate de o puternică intuiţie 
istorică. A a 

Acum — iarăşi întrebăraa : pot aduce « ceva nou scrieri i din, 

ultima categorie ? Constitue ele un progres ? | 

Despre dezgropările arheologice și epigratice, „ca şi despre. 

lucrările ce ne înfăţişează rezultatele acestor scotociri, este de - 

prisos a stărui, fiindcă noutatea şi importanţa lor este sirigătoare. | 

Dar cele din a doua categorie? . 

Cel din urmă scop al tuturor operelor, de ştiinţă, (şi, să nu 

se uite că aici e vorba de științe ale. spiritului) de sigur, nu., 

este erudiția în sine, desfășurată în josul paginelor, (aşa cum. 

a fost privită de mulţi savanţi ai veacului trecut). ci reconsti- : 

tuirea adevărului ştiinţific şi comunicarea lui într'un text simplu 

şi limpede. Când cineva este prea strâns legat de piciorul eru- 

diţiei analitice şi a isvorului, desigur află “multe adevăruri 

concrete şi particulare ; însă poate pierde unele legături sub- 

tile, pe care nu totdeauna le conţine arta isvoarelor, Atunci 

intervine rolul acelor opere de adâncire a problemelor — pri- 

1) HI. Schliemann, /lios, „Stadt unul Land der Trojaer, ec, 

1881 Leipzig. 

2) F. de Coulanges, La ce antique, a 25 ed. 1919, Paris. 

3) O. Hamelin, Le systsme d'Aristoţe, Alcan, Paris 1920, 

4) N. Iorga: Observâţii., asupra Istoriei Antice 9916,
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vite fiecare în parte— spre a se urmări: fie un şir de idei, 
fie o ordine de lapte, fie noi raporiuri ce răsar din compa- 
rarea materialului pus la dispoziţie metodic, graţie muncii or- 
donate a erudiţilor. Acel punct de vedere deosebit, acea nouă 
scoatere la lumină a unor lucruri neaccentuate. în deajuns, 
acele raporturi noi, stabilite în evoluţia faptelor şi ideilor, 
acea reconstituire de situaţii şi personalități la care con- 

“tribue, alăturea de date şi pe temeiul lor, atât de mult şi 
puterea intuiţiei, sunt elementul de noutate şi folos pe care 
îl aduc la masa ştiinţei operele de acest gen. 

'3, Ce urmăreşte cartea de față ? | 
“Paginele ce urmează constitue începutul unei lucrări maj 

mari, în care se urmăreşte, (graţie ' materialului de informaţie 
greco-latin şi a concluziilor la cari au ajuns autorii specialişti 
în diferitele ramuri ale filologiei clasice) evoluția spiritului 
gânditor şi atitudinea lui faţă de diferitele probleme, aşa 
cum au prezentat interes popoarelor : din antichitate, având 
ca punct culminant de concentrare pe Greci, poporul care a 
isbutit să transforme cugetarea teologică şi mitică 'în filo- 
sofică şi ştiinţifică: Ie a 

Din materialul bibliografic al tiecărei chestiuni se citează 
aci numai atât cât este necesar pentru a se întări concluziu- 
nile ce se trag. Această selecţie bibliografică s'a făcut, fireşte, 

„în favoarea operelor fundamentale şi numai rareori s'a recurs 
la scrieri mai puţin insemnate.! : 

4. Se poate numi scrierea aceasta o lucrare din domeniul filo- 
logiei clasice? - : i i 
“In sensul larg, da; într'o accepţiune mai restrânsă ea este : 

însă o lucrare filosofică. Vorbind cu precisiune, putem spune - 
că ea aparține ca gen clasicismului Şi, înnăuntrul acestuia, 
speciei filosofice, : Ei Ni | 

Fondul propriu zis, ca şi materialul documentar, precum şi. 
lucrările chemate într'ajutor, privesc însă literaturile clasice. Anii- 

" chitatea greco-latină este sub o mulţime de raporturi un cadru 
încheiat definitiv: caracterele generale îi sunt precis determi-



  

- 1 

nate, graţie materialului de, informaţie adunat şi "metodice explo- 

rat de diferitele lucrări ale ştiinţei filologice clasice. : 

Această antichitate insă nu poate fi ştiinţific cunoscută, dacă 

o privim prin poriița îngustă a unei singure specialități. A stu- 

dia ştiinţitic este «per causas cognoscere». Nici dreptul roman, 

nicifilosofia greacă, nici religia greco- romană, nu se poate lămuri 

ştiinţiiic fără a se fi dobândit prealabil perspectiva integrală 

a vieţii şi culturii popoarelor vechi. Oricine se atinge de an- 

tichitate într'o latură a ei, se atinge de' fapt de toată antichi-, 

tatea; prin studiul "părţii se completează . întregul, tot astfel 

Cum, în perspectiva întregului, capătă adevăratul sens — partea, 

Acesta este insă clasicism în toată puterea cuvântului. 

A studia, de: exemplu, cum se face adeseori, dreptul roman 

“numai în lumina principiilor juridice, după' metoda! dreptului 

civil modern, sau filosofia greacă după modelul obişnuit a! 

tratatelor de filosofie modernă, este a studia doar osatura 
în locul trupului în carne şi cu nervi — respirând viaţă şi 

simţire. 

In sens larg, filologia clasică este prin urmare specialitatea 

care, pornind modest dela studiul limbilor, a înrudirii şi filia- 

fiei lor, străbate literaturile, viaţa şi cultura acestor popoare, 

oferind astiel acea largă perspectivă, care singură permite 

adâncirea specială a unei anumite ramuri de activitate din 

viaţa popoarelor vechi. Filologia clasică este o temelie comună, 

pe care urmează a se clădi într'un stil sau altul — după. 

preferința ziditorului — un templu sau un edificiu locuit, în 

orice caz, de zei sau de oameni ai lumii vechi. 
Caracterul de lucrare aparţinând, ca gen, filologiei clasice 

apare şi mai vădit, dacă se are în vedere că zidirea se ridică 
„pe temelia instituliilor şi literaturii eline de toate categoriile, 

Ea este insă o scriere din specialitatea filosofică ; şi totuşi, nu 
e vorba de o istorie a filosofiei, în sensul obişnuit, căcinu se 
urmăreşte deocamdată evoluţia cugetării la fiecare in parte 
dintre personalităţile filosofice; scopul aici este a se arăta 
fazele importante ale gândirii şi simţirii — la poporul elin, în 
deosebire de popoarele din aria civilizaţiilor asiatice, aşa cum 
se desprind mai ales din monumentele spontane (literatura,
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instituţiile, etc.,) monumente care, în multe privinţe, sunt isvoare 

mai prețioase decât: celelalte, ce âjung cu etichetă specială. 

* Ne interesează în deosebi repetatele încercări — până în- 

run sfârşit isbutite—pe care le-a făcut spiritul elin, pentru a 

se emancipa de moştenirea apăsătoare a prejudecăţilor care 

au.stăpânit sufletul popoarelor, mii de ani; şi, ne interesează 

întreaga luptă interioară cu respective repercusiuni în afară — 

pentru trezirea omului social ia conştiinţa filosofică de liber- 

tate şi demnitate, nu numai faţă de închipuirile «divine», dar 

şi faţă de acel element ce este întradevăr covirşitor —nafura. 

Din acest spirit liber se va naşte, dacă nu chiar înțelep- 

ciunea — care, ca să vorbim ca un îilosot grec, nu ne apar- 

ține—măcar iubirea de înfelepciune ; iar din aceasta, cel mai 

mare şi mai caracteristic bun al umanităţii — ştiinfa. 

Bucureşti, 1919.



  

INTRODUCERE 
  

„1 vdgonii: copia Gityov 

7w03 'dEia tori ul od5ev6s.! 

Socr. în Plat. Apăr.:23 h.' 

CAP, 1. 

Psihologia colectivităţii primitive e 

ŞI Din ce fel de conştiinţă au ' rezultat “religiile! — 
Viaţa sufletească a umanităţii, privită la popoarele 

istorice: ca şi la individualităţile superioare, este 

statornic “străbătută, câteodată “chiar covârşită, 

de conștiința slăbiciunii fiinţei omeneşti faţă de 

nemărginirea puterilor şi proporţiilor. creaţiunii, 

Scurtimea veacului omenesc, bolile, dar în, de- 

osebi moartea. au ţinut necontenit trează această 

conştiinţă — turbure sau întimidată. 

Şi'nu a rămas nerodnică o asemenea dispoziţie 
sufletească ; ea: constitue de! fapt baza psihică a 

zbuciumului care agită pururea viaţa omenirii. 

Sentimente puternice, cugetări adânci sau revărsat 

în forme exterioare concrete, creindu-se pentru 

colectivităţi religia . şi cultele, de către individua- 

lităţi opere de artă şi filozofie. ..



14 

Cultele diferitelor religii au implicat cu vremea 

variatele forme ale artelor: cântări, reprezentări 

plastice şi iconografice, construcţii arhitectonice, 

etc, toate fiind, ca să zicem aşă, făpturile. senti- 
mentului religios. 

$ 2. Conştiinţa colectivă conţine pe aceea a persona- 
lităţii. — Opere literare, de o necontestată valoare 
artistică sau chiar filozofică, pornesc din acea mare 
întrebare a conştiinţei: că omul, înțelegând ceva 
din marea natură, <nx''0'poate totuşi stăpâni, 
după cuvântul lui Bacon, decât supuindu-i-se». 
Invăţatul Faust, ajuns la marginile ştiinţei ome- 
neşti, nu-şi găsește liniştea conştiinţei desnădij- 
duite decât în paharul de''otravă, - | 
_Cugetătorul genial al Atenei, apărîndu-se în 
faţa judecătorilor din JZelita, spunea că. înfelep- 
ciunea omenească. prefueşie. Puțin Luoru.... sau 
chiar nimic !);.de aceea Socrates “se şi întoarse 
spre,0 cercetare, unde credea că mintea poate 
într'adevăr. construi „ceva ştiinţific. Dar, din 
această autoinspecţiune rezultă pentru omul care a 
adoptat; maxima cunoaște-te pe tine însuţi (md 
adurv) a zeului din Delphoi, că înțelept cu ade- 
vărat e numai zeul *) şi, că: cel mai înţelept dinlre 
oameni este acela, care, cA şi Socrales,. şi-a. dal 

II 

  

1) Plat. Ap. [. $.23 A. „Îl âvdoozivu coptu GĂLyov vos 3 - + 
î. ii , .- : | 

Asta EOTI.., nai. obdevâz. i Ă , 2) Plat. Ap. [. S.23 A. „TO du 6 Ves Gocpăs eîvur...



  

_
r
_
 

m
p
 

a 

15 

scame că el nu prețuește nimic pentru înfelep- 

ciuneca ce duce la cunoștința adevărului>'1). 

Homer în: Odysseia, comparând pe zâna (6ic: 

dedwv) Kalypsoo cu prea înţeleapta (ae0irpow”), 
dar muritoarea (fio0r63) Penelope, pune mai întâi 

pe zeiţă să se caracterizeze astfel: 

Od ut dv zelvus ye yeoelov Evyouut: eivaL 

Oi 6suaş ov6E cpwijv, Exei oi ars 0vâE Eorev 

Ownrâs âBavămai Stuus ai e1âoş Eoiţew 2), 
| | | , 

Apoi Odysseus'răspunde astfel: 

Iri Dec, ţuj po. r66e „bee, ot5u „ui roz | 

Ildvru pdl”: obvezu osio nepipowv LImvedOzeu 
Ei5oş ămSvorton . peyedoz răodvra 15Eoduu, . 

“H utv ydo fpor6s tori, ob 6"âddvaros za jus» 5). ds 

Ieraclit, genialul premergător al fizicei mo- 

derne, făcând apologia raţiunii omeneşti (6yos, 
vol), care după dânsul rămâne singura cale . de. 

„cunoaştere a adevărului permanent ((0eios v6pos) 

1) Plat. Ap. [. $. 23 B. 0Vroş buw, O Gvâgozot, GopOTUTOS 

zor, Bou Gozto Swuodrns Eyvozev Ori otdevos CEds 
zori 1, Gidela 2005 coqpiar.! 

2) Homer Odys. V, 211—213. 

Nu socot doară să fiu cu ceva mai prejos decat dânsa, 

Nici după trup şi nici după fire, căci nu-i cu putință 

Să se intreacă femei muritoare. cu nemuritoare. 

3) Hom. Odys. V. 215. 
Zână cinstită, de ce tu acuma te superi pe mine? 

Ştiu şi eu însumi că mult înțeleapta Penelopeia 
Nu e: mai mândră ca tine la chip ori la trup şi “nălţime. 
Ea-i muritoare, tu nemuritoare şi tinără veşnic, : ' 

(Trad. C. Papacostea, C. Lit. 1914 April.) -
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faţă de simţuri, (deesfea ne relatează numai cele 

schimbătoare). compară cea: mai. luminată înţe- 

lepciunec-umană cu. aceea a' lui Dumnezeu, în 

următorii termeni: cu ce 

: “Hoduletrog!! rutirov 'ToăTo Evei, Ov ''0b Exdve, Ori 
" dvdpuozov 6.-coqpobrurog 1005 Ozoi zidmzoş cprveiraa zi 
copia zui adie za Trois d]lois moi; 

"Onoimijooşev, “Lzia, Tv: codlea zagilevov 2003 
dev vevos: duayoăv tivuu;» î), : e, 

Interpretul cel mai autorizat. al: cugetării creş- 
tine, Paul Apostolul, într'o scrisoare adresată Co- 
rintenilor se întrebă: 

205 Gopş; 00 vocaunuretig; od. awvajrris Toi 
AOVos TOVTOv;. Obi Eubouvev 6: Oeos Tv oocpiuv roti 
16ouov;). . 

' 
“Apoi, asemenea lui Heraclit, comparind, înţe- 

lepciunea umană cu cea divină, face o antitoză 
cu un accent de naivitate :: 

„Ori TĂ wood rod Geo 0opregov Tv Gvebzov 

1 Platon, Hippias e. Alare, 289 B: ii 
Oare şi FHeraclsitos, pe care îl pomeneşti . tu, 

acelaşi lucru, că față de Dumnezeu cel mai ințele 
meni pare o maimuţă, fie : ca inlelepelune, 
ca toate ? 

Mărturisi-vom, Hippia, că fata cea mai trumoas 
faţă de cineva din neamul zeilor ? 

2) N. T. Paul, Epist, c.. Korinth. |, 20: | 
Unde este un înţelept, unde un învăţat? Unde, un cecerce- 

tător (cu D-zeu) al lumii acesteia ? „Nu a făcut incapabilă D- zeu 
înțelepciunea lumii ?, 

"nu zise şi el 
pt dintre oa- 

fie ca frumuseţe, fie 

ă este urâtă 
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a , + A - A EI - 3 pi _ a“ - , 
£oriv, za TO dotevtg. To: Ozoii iopuporegov Tâv dvd- 
pro ). - i 

Prin urmare, slăbiciunea Și împertecția fiinţei 

fizice.a 'omului, aşezat în mijlocul proporţiilor ne- 

mărginițe ale îirii sau a “desăvîrşirii ci, precum şi 

incapacitatea mijloacelor lui psihice pentru a des- 

coperi, tainele şi a pătrunde! măreţia creaţiunii, 

în raporturile ei de cauzalitate, au născut şi în 

lumea greacă religiozitatea, «acel sentiment ab-. 

solut «de atârnare a noastră», de care, vorbeşte, 

Schleiermacher. 

- 

$ 3. Raportul între divin şi uman. — Procesul vast 
de civilizare, pe care de veacuri l-a întreprins 
cugetarea şi ştiinţa, nu este în fond decât o luptă. 
deschisă! de către conştiinţă — pururea nemulţu- 

mită — naturii şi legilor ei, pentru partea ce-i 

rămâne pururea inexplicabilă. 

Este drept: cuceririle ştiinţei descoperă mereu 

câte ceva din tainiţele firii; dar rămâne totdea- 
una adevărat că nu se înlătură prin aceasta, nici 
marele contrast între subiectul cugetător şi obiect, 

cum mai ales nu face să dispară semnul. de între- 
bare al: “marelor probleme ce stau pururea dos- 

chise minţii omeneşti.  - S 

Acelaş om pământesc >), turbirat de sentimen- 

1) Paul, “ Epist, c. Korinth, Î, 25: 

„căci ce este incapabil al lui Dumnezeu, este totuşi mai în- 

țelept decât oamenii, şi.ce este slab al lui Dumnezeu este mai 
tare decât oamenii. 

2) Latinescul homo are etimologia humus, humilis, 

BiPLIOTECA
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tul umilităţii sale; acelaș obiect vast, nepătruns 

şi încărcat de enigme. | 

O singură schimbare poate interveni — şi ațeia... 
cu totul subiectivă; se schimbă concepția nogsiră 
despre însuşirile elementului energetic ce socotim 
că stă în spatele naturii și a. legilor ei); se. 

schimbă ce credem moi despre divinitate, despre 
înrîurirea acesteia asupra umanităţii, despre po- 

sibilitatea, mai ales, de înrîurire a omului asupra 
hotărîrilor divine, de adaptare a divinului la ne- 
voile omeneşti. a Ă 

Sunt prea neînduplecabile legile firii, este prea 
„dură indiferența naturii, este prea puţin percep- 
tibilă mărginirii noastre nemărginirea spaţiului 
şi timpului; ne trebue numai decât o existenţă 
superioară, pe care să o înduplecăm, să b îndu- 
ioşăm, căreia să-i fie milă de noi, pe care să o 
pricepem ca ceva determinat . şi -care să |ne pri- 
ceapă în slăbiciunile, incapacitatea şi suferinţele 
noastre; ne trebue. un Dumnezeu mau, către 
care să întindem mâini rugătoare în durerile ce 
ne bântue viaţa, de, care să ne apropiem, înăl- 
țându-ne, când moartea ne va cobori în mormânt, 
despărţindu-ne de cele mai iubite fiinţe de pe 
pământul de aci. Este repetarea — însoţită de un 
element tragie—a jocului copilărese cu păpuşile, 
care vorbesc, simt, se bucură, fiindcă se bucură 
simt şi vorbesc ereatoarele lor. | 

S +. Progresul elementului uman față de cel! divin. — 
Diferențe 1n ceeace priveşte proporţia! în care
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s'au exercitat înrîuririle dela om la divinitate 
și invers, au existat şi, natural, pururea vor îi: 

dela o epocă la alta, dela popor la popor, dela 

o clasă socială lu alta, ba chiar dela individ la 

individ; dar, în linii generale, nu se poate tăgădui 

că umanitatea a fost în continuu progres faţă de 
sine, că ea a crescut în ochii ei însăşi în cursul 

vremii, căpătând iniţiativă şi spontaneitate în 

paguba divinității; că aceasta din urmă, odinioară 

coborîtă între oameni şi însăşi călăuzindu-i, în- 

dicând sau chiar săvîrşind acţiuni — prin oameni, 
animale şi chiar vegetaţie — cu timpul s'a înălțat 
spre,cer, s'a apropiat de acea natură care odi- 

nioară ne îniricoşă prin indiferența ei, sau ne 

nimiceă prin intervenţia ci năprasnică. 
Nu. se poate tăgădui că elementul mistic-divin 

a avut un rol în psihologia omenească — la 

masse ca şi la indivizi — cu atât: mai precumpă- 

nitor, eu cât a fost în natură mai mult inexplicabil; 

acel element sa micşorat pe măsură ce cugetarea 

şi ştiinţa au cucerit mai multe legi din natură, 
pe măsură ce filosofia a pus datele ştiinţei în 

cadrul şi perspectiva cuvenită; atunci şi divini- 

tatea sa purificat şi, am. putea spune, « Sa înno- 

bilat înălțându-se. 
“Este uşor a se urmări cu fapte şi mărturii acest 

progres, dela cea mai veche epocă istorică, «pe 

când Dumnezeu — cum zice povestea noastră — 

căleă încă cu picioarele sale sfinte pietroasele 

pustii ale pământului», şi până la vremea.când, 

după cuvântul cunoscut al lui Cicero «Socrates 

coboară :filosofia_din. cer po pământ». ——_ 
——
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ÎN a / 

„Între aceşti doi poli se. vor mărgini - cerestările 

şi observaţiile pe care le vom face în capitoleie 

ce urmează 

  

 



“CAP. II. 

Psihologia colectivităţii egiptene. 

$ 5. Egiptul primitiv acoperit de zei. — Vorbind 

despre religia Egiptului primitiv, egiptologii sunt 

uimiţi de frecvenţa tablourilor mistice, a scenelor 

religioase care au ' fost descoperite cu deosebire 

de către savanții secolului trecut printre resturile 

monumentelor acestei țări. 

«il my a presque pas de ptanches oă Pon ne: retrouve une des 

figures de la divinite recevant d'un air impassible les 'offrandes 

et les pricres du prâtre ou du roi prosterne devant elle. On dirait, 

ă voir tant de reprisentations sacrees, que ce.pays ctait habite 

surtout par des dieux et renfermait d'honumes juste. ce qu'il en 

făllait pour les besoins du culte. “Les Egyptiens etait un peuple 

devât: soit tendace naturelle, soit effet de Veducation, ils voya- 

ient Dieu partout dans Punivers, ils vivaient en lui et pour lui. 

Leur esprit ctait piein de:ses grandeurs, leur bouche pleine de 

„ses louanges, leur littcrature „pleine d'ocuvres inspirces par -Ses 

_ bienfaus». 

| „. J . : | . 

„ Această caracterizare o face G. Maspero, un 

cunoscător adâne al vechiului Egipt, unul din sa- 

A
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vanţii cari însuşi a explorat materialul descoperit 

in această ţară, şi căruia so datorează cel mai 

însomnat pas făcut pentru înţelegerea religiei 
epiptenec.!) | 

Menţionăm în deosebi: «corul impasibil». cu 

care divinitatea primeă ofrandele preotului sau | 

ale rogelui <prosternat»; mulţimea mărturiilor 
sacre, care ne-ar face să credem că «această fară 
era locuită mai ales de zei, şi numai de alăţia 
oameni câți 1rebuiau pentru necesilciţile cultului» 
că Egiptenii «vedeau pe Dumnezeu pretutindeni 
în univers» şi că «trăiau în cl şi pentru el». 

- ' 
Y , 

4 

$ 6. Elementele naturii, divinităţi. — Dintre forjele 
ncturii soarele a orbit prin strălucirea sa, ş şi a 
luat primul loc: în pantheonul. egiptean. Apoi 
celelalte elemente ca Nilul, zeu bun, deşertul, zeu 
rău, şi în sfârşit animalele, cu care omul primitiv, 
slab înarmat, nu duceă casă bună, 
„La această stare sufletească, dacă se poate 

vorbi de o manifestare literară corespunzătoare, 
esto doar în, acel cântec de preamărire 
vinităţii atotputernice. 

Iată un imn — găsit pe 0. stelă funerară 2 — 
înălțat Soarelui ; din el se. vede ce .rol jocă . di- vinitatea acestui astru. în vi iaţa sufletească a 
Egipteanului. a Ina 

a di- 

1) Cf. şi caracterizarea lui Ea. Meyer, Gesch. des Attert. p S$! 182—192. 
2) După, traducerea lui de Bougd, Essai sur „Une, stie fund- raire' de la: “collection Passalacqua, Berlin 1849. . 
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„Mărire ție, mumie, care întinerești şi renaşti mereu, ființă care 

sc naște singur din sine în fiecare zi! Mărire ţie, care strălucești 
în Nou, pentru a da viață.la tot ce a creiat, care a făcut cerul 

și a acoperit cu mister orizontul său! Mărire ţie, Ra, care, apă- 

rând la ceasul tău, arunci raze de viaţă pentru finţeie inteligente ! 

Mărire ție care ai făcut zeii în totalitatea lor, Dumnezeu care 

se ascunde și al cărui chip nu se cunoaște ! Mărire ție! Când te 
: rotești pe cer, zeii care .te însoțesc, scot. strigăte de bucurie !“,. 

„In toate. apariţiile ei, natura este sau temută 

sau admirată; şi dintr'un sentiment și din celă 

alt rezultă adoraţiunea. Dacă himinu soarelui 

este adorată ca o mare binefacere pentru. tot ce 

"este, aici pe pământ, naştere și viaţă; întunericul 

nopții este şi-el venerat, ca un zeu — însă rău, 

spăimântător. | 

Dacă Milul hrănilor este un zeu generos, «e- 

şertul arid este şi el un zeu -- răulăcător şi în 

luptă cu Nilul. | 

= 
$ 7. Animale divinități (theriomorfismul). — Dintre 

tnimale au fost unele temute, ca orice vrăşmaş 

de care nu te poţi îndeajuns apără; au fost deci: 

adorate ca zeități. Pe urmă, prin extensie, au 

fost adorate şi animalele blânde şi bune — acestea 

de! sigur cu mai multă căldură şi sinceritate, ca 

unele ce corespundeau unor senfimente de reală 

simpatie. 

- Animalele, zice Meyer 1), sunt fiinţe vii, care au suflet cu voință 
tare ca și omul; numai că ele sunt cu mult superioare omului 
  

1) In anera citată .. p. 106 $56;v. deasemeni vol. Il? $ 183. 

|
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nu numai în putere, dar, mai. presus de toate, mult mai miste= 

rioase, mai incalculabile, și, pe lângă asta, în acelaş timp cu mult 

mai sigure prin instinctul lor și mult mai conștiente de scop în 

mişcări — ca omul: «ele ştiu “multe pe care nu le ştie omul. De 
aceea şi sunt ele în concepția primitivă, în chip foarte propri» 

locuinta unor puteri divine, tainice. 

- Sub înriurirea acestui moa de a gândi şi simţi, 
“popoarele istorice primitive — ca Egiptenii, Hal: 
deii, ete. — ajung la' o nesfârşită listă de zei 
sau zeițe, care în fond reprezintă tocmai puterile 
supraumane ale naturii: dela înaltul soare corest, 
dela lună și constelații, până la uinilul.. animal. 
tîrîtor ce se ascunde în găurile pământului. ! 

Iată cum .se exprimă, de pildă, despre Croco- 
«dili istoriogratul Herodot D 

Toioi utv 6î râv Atu îpot 20 oi xgozd5edoi, 
rotat 55 6v, GI)” dre oheuiows megtEnova, Oi 62 evit 
Te Onfus zui vi Moiotoş hip oiztovreş zu xdora 
iprmerau avrows elvau îgovc. "Ez atvrov 5 vu EXGTEgOL 
rpipouai  100x65etyov, dediayuivov  eîvau 

val dupideas seo! rotig Fpurooodioug adidas „ai uric 
  

1) Herodot, II,: "69: La unii dintre Egipteni crocodilii sunt sfinţi, 
la alţii însă nu, ci tratați ca duşmani. Iar cei ce locuesc în preajma Tebei şi a lacului Moiris îi socotesc! în deosebi sfinţi. Insă şi unii şi ceilalţi cresc cite un crocodil deprinzându-l a. fi mângâiat cu mâna; le pun în urechi cercei cit pietre preţioase şi de aur; le pun şi brățări la picioarele de dinainte; îi hrănese cu bucate alese şi cu animale jertfite şi-i îngrijesc ca să trăiască cât se poate de ue După ce mor, îi îmbalsamează Şi-i ingroapă în nişte sicrie sfinte, . 

7etooijdea,:: 
dorijuera re Îldwva pură zau 706 ea eis ră Gru 2o0âvreg: 

 



.9b BD 
) 
a 1 . pe 2 "e Vă A 

Azovazrte ÂLÂGVTEŞ zau. ÎDILU ZO EOIENOVTES (DS xdhora 

tovrus dzotevovras dt darowat TOpI/EVGUVTEG! Ev toţioi : 

diznoi. e ae 

Această constatare, pe care o tace Terodot pe 

la 450, este de fapt abia o slabă urmă a unei 

stări de lucruri care a fost înfloritoare sub acest 

-raport în mileniul 1V şi III. 

In epoca vechiului i imperiu în d6osebi (3315- 2540) 

Egiptul întreg, regiunile şi chiar oraşele toate 

erau acoperite de divinităţi animale, cu caracter 

local. Ilorus, — Soarele este un șoim; el este în 

acelaş timp în rândul oamenilor un luptător; în 

patria lui, Ediu, este şi rege, iar când E giptul 

de sud spune Nordul, Horus din zeu local 'de- 

vine zeul Eoiptului întreg. 

Chnum din Elphantine, zeu al apelor şi stâpân 

al cataractei, era un berbece. "Hathor din Den- 

dera, zeiţa apusului, care primeşte pe soare şi 

pe morţi, este reprezentată ca o femee cu chip 

şi urechi de vacă. Vepvavet din Siut, zeul ce că- 

lăuzeşte pe cărările spre lumea de dincolo şi 

spre ţările inamice — este un lup. 

Anubis din acelaş ţinut, are capul de sacal; 

Sechmet «cea puternică» zeiţa războiului, are 

capul de Jcoaică. 

Bastel din Bubastis are capul de pisic. In 

sfârşit boul Apis, pasărea Ibis, uliul Mont, apoi 

pisici, crocodili, etc, arată cu prisosinţă cât de 

puternică a fost în faza dintâi a umanităţii isto- 

rice înrîurirea zeilor theriomortici. 

Dar animismul acesta se coboară şi mai jos,
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, 

i 
ii -la regnul. vegetal. Divinităţi ca AXeiț din Sais, 

Tlathor Qin Denedera, se sălăşluesc; când nu se 
identifică chiar, în sicomori. Aceşti arbori şi alţii 
devin şi ei prin aceasta nişte zei, pe care nimeni: 
nu trebue să-i atingă în existenţa lor. 

$ S. Imnul, expresiune literară -a psihologiei divi- 
Viniste.— Ca mijloc de .exteriorizare a acestor 
sentimente nu se ajunge încă nici până la rugă- 
ciune;. căci rugăciunea, ca atare, este oricum un 
act de voinţă; ar însemnă că. omul poale cere, şi, 
„natural, că poale dobândi ceva dela zei. In orice 
"caz rugăciunea» este şi ea-un fel. de, cutezanţă, 
„de aceea n'o vom găsi la popoarele primitive 
istorice cu înţelesul de solicilare ; ceeace aflăm, 
cu numele. generic de.rugăciune este la dânşii 
„mai de grabă un îmn, 0. odă. de preamărire, 
“un cântec de mulţumire pentru binefaceri deja întâmplate, iar nu atâţ pentru fapte * iitoare, pe care le dorim.. Am citat mai sus,!) ca o pildă, 

jos încă un frag- ment caracteristic dintr'un alt mare imn închi- nat tot soarelui; se va vedeă din-el şi mai limpede. : întreaga concepţie . primitiv-egipteană, 
care în definitiv reprezintă o primă fază în evoluţia. spiritului întregii umanităţi.. 

„Tu ai veseli cerul de Sus prin măreţia sufletului, tău ; pă- “mântul se teme de tine mulțămită oracolului statuei tale ; 

  

1) Supra $ 6, imnul către Soare. 
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„Uliu sfânt, cu aripă fulgerătoare ; Fenix cu multiple culori 

„Mare leu, care este prin sine însuși şi care deschide căile 

bărcii Sekti; 

„Mugetul tău abate pe inamici, în vreme ce tu înaintezi murcu 

luntre ; 

„Oamenii te invoacă, zeii se ten de tine ; tu ai doborit la pă- 

mânt pe inamici ; 

Alcrgător al cerului, ce nu se poate atinge in dimineaţa Naș- 

terii sale, mai înalt decât zeii şi oamenii ; 

„Ridică-ile pentru noi, nu- ţi cunoaștem chipul tău ; apari în 

fața noastră, noi nu-ți cunoaștem corpul ! [. 

„O binefăcător Ra-Harmakis !.. li 

„Fie ca ful soarelui, Pharaon, să fie venerat pentru toate 

meritele tale!" Să fie adorat, când tu te ridici bine făcător lu 
orizontul de răsărit al cerului, ete. 1). 

Din punct de vedere psihologic este vrednică de 

toată atenţia deosebirea între o rugăciune stricto 

sensu şi un îm. Pe când rugăciunea dă expre- 

sie unui element activ:al sufletului, imnul repre- 

zintă doar o atiludine pasivă a lui. Rugăciunea 

este un. fapt, imnul'un sentiment contemplativ. 

Rugăciunea presupune cel puţin existenţa psi- 
hică a lui «ego», (generalizat: «om», umanitate») 

pentru imn este de ajuns covârşitoarea propor- 

_ţie a divinității, şi aproape nici o licărire de 

“conştiinţă ; sau atâta numai, câtă trebue ca să 

recunoască puterea divinității şi măreţia ei. 

$ 9. Moartea, bolile, cultul morţilor.— Dar nu este 

numai aceasta. Un fapt pozitiv, implacabil, 72007 

tea, ne.pune în faţă şi mai mult, şi mai deseori 

  

1) Lepsius, Denkir, VI, pl. CV şi CXVII
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fragilitatea fiinţei umane şi cât de puţin preţu- 

eşte ea în economia generală. Faptul acesta ob- 

ştesc, al morţii, a creiat în toate timpurile un şir 

necurmat de ciilturi şi superstiții. 

Moartea ne desparte de cele mai scumpe fiinţe; 

prin aceasta cea ne predispune la melancolie şi 

cugetare; se poate zice că ea deschide întru câtva 

porţile filosofiei. : 

Apoi suferinţele pe cari. ni le aduc bolile, la 

capătul cărora ameninţă -neînduplecată moartea, 

răpesc la atâţia dintre «muritori» ?) farmecul vie- 
ţii; în tot cazul umbresce: cugeiul chiar. celui mai 

«fericit» împăraţ. 

A ne convinge şi a fi adânc pătrunşi de un 

, fapt ca -acesta, că: moartea ne desparte pe vecie 

de cei pe cari i-am iubit şi cari ne-au iubit, este 

întradevăr dureros. Ne-ar trebui, fie şi o licărire, 

o speranţă cât de slabă, despre contrariu. Astfel... 
sufletul îşi caută mângâerea în nădejdea reve- 

derii într'o altă lume, în acea ipoteză de prelun- 

gire a acestei vieţi într'o alta, faţă de care, fi- 

reşte, trebue să avem, încă de aci, datorii. Aceste 

datorii alcătuesc de fapt cultul morţilor, comun 

la toate poporele istorice: dela cel mai vechiu şi 

primitiv până la cele mai culte, din vremile noas- 

tre. Dintre popoarele mai vechi, în deosebi Egip- 

tenii ne-au lăsat cele mai durabile urme despre 

cultul morţilor. 

1) Ideea morții a fost atât de covirşitor legată de ideea „om“, 

în cât şi Grecii şi Romanii au numit pe om cu termenul de mu- 
ritor; gr. f00r6$ „are tema hUE—, Ho0—, şi apoi ufo — 
(v. MOg- -aivo ='a vesteji) ; lat. mortalis ; skr. mmrtas. 
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Mastabole şi piramizile sunt morminte cu des 
tinaţie şi însuşiri spre a dură pe vecic, făcând 

astfel să dăinuiască şi în lumea de dincolo fiinţa 

celui «mort». 
Cum însă făptura umană se prezintă oarecum 

în dublu exemplar şi cum existenţa celui de din- 

“colo este în atârnare de existenţa celui de aici, 

se naşte la Egiptean. nevoia de mamifieare şi 
de ascundere a mumiei în fundul unei stânci 

scobite, peste care, numai pentru asigurare, sc 

mai clădeşte una deasupra, piramida. 

Astfel, în slujba acestei idei şi sub imperiul 
sentimentului de a ocroti pe cei «morţi», pentru 

"ca şi ci, îngrijiţi, să me ocrotească de acolo, so 
mişcă deci sutele de mii de oameni ai Egiptului, 

şi aștern şosele trainice dela munţii Mării Roşii 

la Nil, pe unde sau cărat şi grămădit, la înăl- 

țimi de sute de metri, prin mijloace care în parte 
ne-au rămas necunoscute, pietroaie de o uimi- 

"toare greutate. 

$ 10. Monarhia absolută, expresiunea politică a psiho- 

loziei diviniste. — Când însă faraonii poruncesce 

aceste munci, nu faraonul-oz2 porunceşte, în baza 

„vre-unui drept tradiţional de autocrat absolut, 

“ci divinitatea. în ipostasă de rege dă poruncă 

"pentru împlinirea unei... dator ii de ordin divin. 

Acestei concepţii sau; mai propriu, psihologii, 

îi corespunde în ordinea politică cea mai centra- > 

listă şi nediscutată formă de guvernământ : '20- 

narhia absolulă, în care 'regele (ipostasa lui
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Seth sau Horus însuşi) este simbolul vizibil al 

divinității. Da RI 

Ba a fost o vreme, după tradiţia egipteană, 
când ze0ii îușiși cdrimatiau slatul pe care. ci îl 

întomeiaseră într'o vreme când divinitatea lor 

nu se coborise încă în oameni!). | | 

Mai puternică sau mai slabă, suntem în orice 
„caz în plină şi autentică ///eocraţie. 

Potrivit. aceleiaşi psihologii, cetatea, statul, nu 

“sunt, adunări de cetăţeni ce-şi dau legi de. câr- 
muire, etc. ci ligi, pe care zeul le face între oa- 
meni pentru: buna lui cinstire şi pomenire; nu- 

„mai ca mandatar al zeului luat dintre oameni şi 
printre ei — trebue înţeles faraonul-rege, devenit 

:prin acest har el însuși un zeu. 

„In ce priveşte calitatea divină a purtătorilor 
„de sceptru, cari, în această fază de evoluţie a 
umanităţii istorice, conduc statele toemai prin 
mijlocirea însuşirii supra-umane, Aleyer ?) se ex- 
primă astfel: | 

„+ Nu trebue. să înțelegem altfel faptul că la multe religii, — 
unele foarte desvoltate, ca budismul tibetan — un om se soco- 
tește ca o incarnație a divinității. In deosebi această reprezentare 
e desvoltată atunci când regele este un zeu în monarhii absolute, 
și divinitatea lui în momentul schimbării tronului trece la urmaș ; 
aci prăpastia între supuşi şi stăpânitor devine aşa de mare, și ei 
se sint — ca voință și dispoziție — așa de complet dependenți, 
încât privesc pe stăpânitor numai ca o pământească apariţie a 
uniti zeu. - „. i Si 

1) CE. Meyer, op. cit. [, $ 192 şi u.; SS 219 şi 241. 2) îm duer, citată, n Ş 54 
ti. A Ie pa sa 
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După psihologia colectivităţii egiptene viaţa 
aceasta aproape nu ne aparţine, nouă ca oa- 
meni. Sub orice formă ai privi-o, din orice latură 
ai cerceta-o, zeii apar cu puteri şi rosturi covîr- 

şitoare în toate ramurile activilății omenești, în 

cât omul dispare ca voință și îni[ialivă, se șterge - 

prin extrema umilinţă. 
Jertfa de oameni 5), una din formele primitive 

prin care atrage bunăvoința divinităţii,—este cel 
mai puternic -fapt ce caracterizează această psi- 

hologie. 

Deci nu coroanele lui Menes, simboale ale legă-. 
turii politice între «cele două imperii», nu «steag», 
nici <tron», sau alte înfăţişări profane ale. vieţii, 
sunt ţelurile către care se îndreaptă ochii mul- 
țimii, ci altarul, simbol al legăturii mistice cu di: 

vinitatea ; acesta înrîureşte şi stăpâneşte sufle- 
tele; de aceea şi opera ce a produs: isvorând 
din inimi, a fost, mare și durabilă; ba chiar, cu 

atât mai durabilă şi mai mare, cu cât autorii se 

pierdeau sau se ascundeau mai:bine în mulţime. 
Astfel ne 'apare,' în linii generale, pentru cel 

mai vechiu stadiu de evoluţie a civilizaţiei istorice, 

a lumii, lămurit prin pilda <poporului egiptean» 
rapovlul între divin şi iumai. 

1) Id. Zid. 11 $ 190...
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Rasse şi câmpuri de 'civilizaţie.:...i:..: 

o N E DI PE „i 

Ş 11, Rasse și: familii lingvistice în' Egipt şi';Mesopo:: 

tamia..— Problema leagănului:rasselor, a înrîuririi,, 

infiltraţiunii sau amestecului dintre diferitele'gru- : 

pări etnice, problema desfacerii în timp şi spaţiu a... 

familiilor lingvistice,poartă în istoria'socială, înet-., 

nologie şi în lingvistica comparată un mare semn de 

întrebare. Tot atât de mult desbătută,.pe.cât afost 

şi de atrăgătoare la studiu din cauza elementelor.; 

neîndoelnice — lingvistica şi etnografia—care o, 
trezesc, această chestiune oferă cercetătorilor, din! 

nefericire, imaginea fenomenului fizic care:se de-. 

părtează pe măsură ce călătorul: se apropie.de;: 
el. Şi lucrul este întradevăr greu ; căci avem de; 

a face cu un domeniu, în care întâmplarea joacă; 
un rol aşă de însemnat, în- care mișcarea .este, 

aşă de frecventă, amestecul .aşă.de obişnuit, în-. 
filivația aşă de lentă şi. nesimţită... şi este atât de 

problematic procesul invers, de analiză, de do- 
zare sau delimitare! . > >; e. ui
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Spro oxemplu în Egipet: toate aparențele în- 
deamnă pe cercetători în favoarea ipotezei—s2s- 
finulă de altfel în istorie — că civilizaţia Nilului 
sa desvoltat, cel puţin în epoca vechiului imperiu 
și a celui de mijloc, într'o deplină îzolave de restul 
lumii; că abia pe la jumătatea mileniului II, 
adică după izgonirea Hiksoşilor, sub Tutmes III 
(1580-50 a. Chr.), Egiptenii au devenit un popor 
cuceritor, iubitor de mişcare şi, prin aceasta, sus- 
ceptibil de înrîuriri | externe, de atingere cu alte. 
civilizaţii. 

Şi totuşi, acest mod de a înfățișa lucrurile lasă 
măcar 272 semn de întrebare. Dacă de o parte 
Egiptenii, de.alta seminţiile turanice şi semite 
din 'Asia (Sumero-akkadienii: şi a.) au trăit îna- 

+ 

inte 'de 'mileniul III întro perfectă izolare, cum : 
se explică asemănarea acestor civilizaţii, mai ales 
că s'au' desvoltăt într'o vreme relativ apropiată? 
'De aici, se înţelege, ipoteze şi: teorii diferite, 
“Este foarte probabil, “după unii, că străbunii 

poporului pe cari Grecii ni-i transmit sub numele 
de <Egipteni», au fost! rezultatul . unui: amestec : 
lent de autohtoni negroizi (ea Nubieni. şi: Negri- 
sudanezi) şi blonzi . *“Lybieni cu elemente. hamite 
dela'nordul continentului african ; că aceşti Ha- 
miţi, originari 'din: Asia şi congeneri cu Semiţii, 
(cumo arată limba) au imprimat culturii egiptene 
unele trăsături generale de asemiinare' cu aceea 
a popoarelor din Asia semită 1). 
Alţii: însă: au fost „captivaţi, de analogia dintre 

' i . î 
wi : Da: 

1) Meyer în lucr. cit. l* $Ş 164—167 şi 330 ui  
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civilizaţia egipteană şi cea turanică; se citează 
în deosebi acele forme de cultură,. înfepenile: 

lungă izolare, tradiţionalism, theocraţie, ete. Şi, 

dotați cu o imaginaţie mai puternică, au susţinut, 

că Egiptenii ar fi provenit din amestecul autoh- 

tonilor cu o populaţie turanică (Sumerii sau alții) . 

veniţi din Asia într'o vreme foarte îndepărtată, 

dintrun punct unde împărtăşeau cânâva, în 
comun, soarta şi viaţa poporului chinez. 

$ 12. Egipteni, Sumeri, Semiţi, priviți sub raportul | 

rassei. Pe de altă parte rassa senilă, covârşitoare 

ca spirit şi activitate în câmpul civilizaţiei orien- 

tale a primelor milenii, .pornindu-şi semenţiile din 

străvechiul ei leagăn, Arabia, apare întâiaşi dată 

în lumina istoriei ca semenţie akkadiană lângă 
Eutrat—încă din mileniul IV. Prin cucerire, aceşti 

Akkazi se amestecă între Sumeri, (autohtonii 

turanici) cărora le iau scriere ea cuneiformă şi cul-" 

tura, aându-le limba, 

Din acelaşi pustiu arabo-sirian au mai apărut: 
în mil. III alţi Semiţi, dintre cari se pot cită, ca 

mai însemnați pentru ulterioara lor desvoltare, 
Hebreii 'şi Sidonii (numiţi de Greci Phoinikes). 
la coasta lanaaneană, Aramaeii în Syria, Hal- 
deii în Sinear. 

Pe la mijlocul acestui mileniu Iretiţii, popor.ce 
a exercitat o mare înrîurire în Asia mică în 

cursul mileniului II, apar în 'sfera de influenţă 

babiloniană; apoi (între 1900 şi 1400) la nord, ei . 
se -desvoltă mai ales în două regiuni: unii pe
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lângă apa Halys, cu centrul de activitate în ora- 

şul Hatti!), alţii în Siria nordică! (țara Mitanilor) 

cari s'au întins până în Mesopotamia assyriană. 

Ş "13. Câmpuri de civilizaţie; unitatea desfășurării 

istorice a umanităţii, Aceste popoare şi formaţiuni 

politice, întrucât aparţin unor rasse sau familii 

lingvistice, nu pot fi privite izolat de cercul po- 

pulaţiilor “şi statelor din cari fac parte. Ori cât 

de puternice ar fi în această privinţă aparențele 

contrarii, mai. ales pentru popoarele celui mai 

vechiu stadiu de evoluţie a umanităţii, zidurile 

chinezeşti. între neamuri și rasse greu se pot 
admite istoriceşte. Dimpotrivă, nu există problemă 
de un mai înalt interes istorie şi sociologic, decât 

aceea de a se stabili raportul între parte şi tot,. 
între particular şi universal; de a se arătă, cu 
alte cuvinte, prin ce elemente şi în ce măsură. 
pariea: un popor, o semenţie, un stat, o cate-! 
gorie socială, o clasă, un eveniment, se în- 
vredniceşte de universal; în ce chip întregul — 
un câmp de civilizaţie sau, în genere, tot ce poate 
fi privit ca o unitate istorică, se atinge de alte 
unităţi universale, înrîurindu-se reciproc. Numai 
astfel, printr'o largă perspectivă a mișcării şi a! 
cadrului, se face cu putinţă înţelegerea. deplină 
a evoluției istorice universale, ! 

1) Azi Boghaz zkioi î în Iappadocia, localitate în care s'au găsit 
multe documente ale: culturii hettite, cf, :Eq, Meyer, Reich und - 
Kultur der Chetiter, 1912. - Deasemeni, aceleași, G. d.:A. 12. S$. 
434, 4174, 501, 502 (despre Chetiţi). .- E - 
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Iată, mai precis, după Meyer (G. d. A. Ii, p 

199 şi urm., $ 111), cum. trebue înţelese, aceste 

“cîmpuri de civilizaţie, 

Orice istorie care vrea cu tot dinadinsul să-și atinsă felul, tre- 
bue cu necesitate “să îmbrăţișeze punctul de vedere şi tendința 

-uuiversalistă, fie că studiază domeniul întregului, fie că repre- 

zintă un obiectiv particular în legătura sa intimă cu întregul. Cea 

dintii unitate mai mare o formează marile câmpuri de civilizaţie 

cari au luat ființă în cursul procesului istoric. 

Dar și aci, aria orientală și elenică în antichitate (cea din urmă 
devenită mai târziu elenistico- romană), aria creștină și cea islamică 
în veacul de mijloc şi în timpurile noi, se întrețes așă de strâns 

și pun continuu sistemele de state ce le corespund, într'o atât de 

strânsă legătură de acțiune, reciprocă, încât numai un studiu al 
totului, considerând egal pe una ca şi pe cealaltă, face cu putință 

deplina înţelegere a istoriei lor. 

A treia mare arie de civilizaţie, cea asiatico-orientală (India și 
China) este fără îndoială mereu în relafiuni cu cele dintâ.; rela- 
fiile acestea încep cu invazia Arilor în India, dobândesc mai multă 

viață, cu imperiul persan; mai târziu cu acela al lui Alexandru și 
cu formațiile politice ale perioadei helenistice ; se continuă cu epoca 

Sassanizilor și devin din ce în ce mai importante, grație cuce- 

ririi islamice, apoi imperiului monsol. Dar aceste relații nu-s 

totuși nici destul de intense, nici destul de întinse -»entru a puteă 

cimentă, într'o singură unitate, istoria acestui cîmp de civilizație 

cu aceea a popoarelor occidentale. Numai finutul de limită, India . 

anterioară de nord, ia parte la. ambele evoluții şi suferă al- 
ternativ înriuriri ce vin dintr'o parte sau din cealaltă, în vreme 
ce propria sa acțiune s'a îndreptat aproape esclusiv spre est și 

nord; tocmai de accea ca nici nu poate conta ca element inde- 

pendent în istoria cimpurilor de civilizație şi ia sisfemnelor de state 

din occident, ci numai ca țară de limită. 

Formațiunea unei adevărate unităţi istorice care să îmbine într'un 
tot aceste trei domenii și să comporte dela una lă alta o continuă 
acțiune reciprocă, nu s'a pregătit treptat decât în cursul ultime- 
lor veacuri și s'a înfăptuit deplin în cursul uliimelor decenii. De 

atunci există efectiv o istorie a lumii, adică o istorie universală,
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îmbrățişând întrun tot unic umanitatea întregului glob pământes:. 
Punându-ne din acest punct de vedere, şi privind înapoi, putem 

consideră astăzi unitar - evoluția istorici universale, putem face 

expunerea factorilor cari cu contribuit la formarea acestei uni- 

țăți, în sânul grupurilor particulare şi să subordonăm acestei 

unităţi fiecare istorie parțială. | . 
In Schimb, pentru cele mai vechi stadii de evoluție, cele două 

mari domenii de cultură, Asia dică și Europa de o parte, Asia 

orientală de alta, rămân ca unittăţi separate, având fiecare isto- 

- ia sa independentă. | 

 



CAP. IV. 

idei şi sentimente în civilizația popoarelor 

babylonice. N 

Ş 14. Babilonul este un centru în care s'au perindat 

popoarele. Civilizaţia «babiloniană» este numită 

astfel cu un termen, am puteă spune, aproape 

convenţional. Babylonul nu aduce, în acest titlu, 

decât ce poate suggeră un centru mai important 

decât altele, o dominație politică mai lungă decât 

a altor centre; este, ca să zicem. aşă, un termen 

colectiv, o expresie. reprezentativă, care cuprinde 

şi rezumă un şir de influenţe exterioare. | 

Viaţa babilonică, luată ca atare, nu constitue o 

unitate politică şi culturală, evoluată normal şi 

paşnic, dintrun nucleu interior, cu determinate 

caractere etnice. a | 

Cultura babylonului nu înscamnă de fapt decât 

rânduri de tradiţii, straturi de elemente materiale 

şi sufleteşti depuse acolo pe rând, în curgere de 

veacuri și milenii, de către popoare care, dițerițe
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ca limbă şi rassă, au stăpânit unul după altul ținuturile Sincarului (Mesopotamia), unde erau atrase, probabil, de rodnicia pământului, Sumeri, Hettiţi (1930), Kassiţi (1760), Elamiţi, Haldei, Assyri şi alţii, vreme de peste două mii de ani, au adus ŞI au lăsat Babylonului, în _tre- cerea pe acolo a stăpânirii lor politice, urmele cultărilor proprii, atât în ordinea materială, cât și în cea ideologă — a superstiţiilor, magici, reli- giei, sau a formelor de cugetare mitică. 

„$ 15. Cele mai vechi uruue reflexive, deduse din *ştiința» despre cele cereşti şi cele pământeşti; armonia cosmică. Cele mai vechi mărturii despre aceste cultiiri nu sunt lipsite de interes, chiar sub _ra- portul cugetării, Sc e * Pentru mileniul a] III, care a premers. celei ditîi: dinastii a Babyloniei unificate — aceea în- temeiată la 2131 de către Hammurabi —'aşa 'dar pentru veacurile dinastiilor de kis, Lagas, Opis, Agade î), Uruk, Ur Şi Isin, so constată o «ştiinţă» cu privire la cele cereşti. şi pământeşti. Cerul şi mişcările circulare ale - corpurilor din Univers sunt materializări ale divinității care se revelează în Cosmos. d 
Pămîntul și fenomenele terestre  sunţ oglin- direa parţială, de aceeaşi proveniență divină, a puterilor cosmice. 

Da 
1) Importantă mai ales fiindcă în timpul acestei dinastii, sub Sargon ], apare pentru întâia oară în istorie ideia imperiului de concepţie și cu tendințe universale, | a  
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Fenomenele mişcării cireulăre,care se vădesci în 

cer prin asi e, se repetă şi pe pământ, de exemplu 

„în regnul vegetal, | N 

"Omul însuşi apare ca un micro-cosm, cu ele- 
„mente oarecum simetrice macro-cosrului. Aa 

Cerul înstelal este în deosebi isvorul cunoştin- 

ţei şi înţelegerii faţă de puterea divinității. In- sfâr- 

şit, fiindcă fenomenele cerești capătă expresia cea 

mai simplă în raporlul numerice, numărul este şi 

el sfânt !). | 

“Intre fenomenele cerești şi cele pământeşti 
„există o corespondenţă, o avmonie, care constitue 

legea fundamentală. a Universului. a 

Prin revelaţia cosmică, pe deoparte. se înles- 

neşte omului cunoaşterea ordinei divine, pe de 

alta se trezeşte minţii interesul do a căută în 

"fiocare fapt şi fenomen voința divinității. . 

Uşor se poate vedea că numai un pas desparte 

această concepţie despre cosmos, privit ca 0 0x- 

“ teriorizare a voinţei divine, de Dumnezeul unic, 

care în V.'Î, (Genesă) îşi exercită puterile şi 

îşi exteriorizează voinţa prin «<Creafiunea cerului 

şi pământalui». ?) 

$ 16. Animatism, totem, tabu, fetiș. Astfel. cugetau 

straturile superioare din Babylon şi, între acestea 

cu deosebire clasa preoților. Mulţimile însă nu 

cugetă complicat; ele simplifică teoriile înalte, le 

1) Jeremias Allg. Religions-Geschichte 33 şi urm, 
2) Vezi infra Ş 45.
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adecvează minţii obişnuite, şi le dau astfel viaţi, ori le alungă. | | 
Insu/leţirea naturii dobândeşte, „în ochii po- porului, înţeles și formo cu mult niaj simple de cât este, pentru straturile superioare, concepția de mai sus despre armonia şi revelaţia cosmică Pentru lumea comună prin urmare, animatis- mal acesta ia formele următoare: cerul este un zeu pe care îl numesc Anu; pământul” este zeul Bel; puhoiul «peloy este ka; soarele este ! Shamash ; luna—Sin ; stenua dimineţii şi serei— Ishtar; focul: este Gibel, 
Reoguul animal este Şi el reprezentat în panthe- onul babilonic: prin * Zeu XNergal, taurul Ninib, peștele Ba sau Oannes, Porumbifa Ishtar, şi a. Toţi sunt zei, având toţi: fie o voință produ- cătoare de cauze, adevăruţe enigme necunoscute “omului; fie numai o îzitrupare fenomenală a va- riatelor aspecte ale firii: dela măreaţa boltă cos- mică, până la animalul foleu, la vegetalul tabu, sau la orice obiect neînsufleţit Felis. 

$ 17. Animismul. Pentru a se înţelege deplin această sfare de spiril a umanității - primitive (psihologie numită în istoria religiilor— (122524 î32)i) trebue să-şi închipue cineva două lucruri mai ales!): 1. Că omul înelină în Renevo — cum se exprimă Şi Ilume în a sa /sforie nalurală a religiilor — să 

1) Cfr. S. Reinach //istoire eucrule des Religions Cap. 1S$ 13 şi 14 p-8 şi urm, -   
7
 

pr
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admită că toate. existenţele îi seamănă /aî.: Cau- 
zele necunoscute. preoeupând fără încetare cu- 

getul său, omul nu pregotă, pentru a le înţelege 

“mai. de aproape, să le acorde, gândire, rațiune, 

pasiuni şi, câteodată, chiar, trăsături fizice, mem- 
bre, etc,; la fel cu ale sale. MI i 

„92. Că o imagine actuală, destul de. vie,a. omului 

primitiv o putem găsi în psihologia. de. copil. Se 

cunoaşte în deajuns cum copiii însufleţese jucă- 
riile, cum le mângâe şi le compătimesc atunci când 

ele cad, se lovesc sau “se: strică ; deasemeni, 

cum pedepsesc Su lovituri masa ori scaunul ..de 

care dânşii sau isbit din greşeală — socotind de 

„bună seamă că aceste obiecte simt, că pol să sufere 

„pedeapsa te li se aplică, pentru o vină voîță, .. 

„Dacă se ţine seamă: de aceste două. realităţi 
psihologice, putem înţelege şi defini. ani7mismul 

primitiv ca un principiu mai fin, implicat corpu- 

„rilor, datorită edruia se produce mişcările, exteio- 
vizările vieţii şi, în deosebi, provocările voinţei !). 

$ 18. Tendinţa spre monoteism, în ordinea. divină, 
analogă și paralelă cu tendinţa monarhică a imperialis- 

mului universal, în ordinea umană. Polytheismul acesta 

poporal este uşor contrazis de un eveniment 
istoric important — împerialismul universal. Căci 

„dacă este adevărat că îdeca de universalilate a 
călăuzit spiritul. spre înfăptuirea reală a unui 

"imperiu puternic, numai realizarea istorică a ace- 

slui imperiu a putut înrîuri la rândul său asupra 

  

1) Cîr, A. leremias în ucr. citată la p..16.



46 

  

ideei şi credinței polytheiste, vădindu-se astfel „că "nu: numai ideile influențează faptele ci şi "acestea ideile. | e 
Incă dela începutul mileniului III, sub Sarrukin ] “(ps-la 2880), după expediţii şi biruinţe în toate direcţiile, se întemeiază pentru întâia dată îm pe- riul universul, Naramsin: se intitulează Rege al “celor. patru Părți ale lunii!).' Aceasta. însemnează că, cel puţin în concepţie, imperiul Sargonizilor cuprinde îutreaga lume Tocuilă, iar: stăpânul “acestei lumi este el, regele, măcar reprezentant al . “divinității dacă nu însuşi 4 zeu. 
Fireşte, această concepţie, realizată în ordinea “politică de un 0 va fi cu atât mai “degrabă „impusă, în ordinea divină, în numele 2225 zcu, "Şi, tot evenimentele dinamic istorice hotărăsc în fa- „Yoarea cărui zeu, din cei mulţi ai fiecărei cotăţi, se va înclina balanţa. N 

„ Preferinţa o va avea tocmai zeul cetăţii bi- “ruitoare politiceşte, ceeace face :să 'coincidă Und alea universală umană, concenirată în mâini regale, cu aceia universală cosmică—cîrmuilă de mâini divine. - a 

Ş 19. Tendinţa monoteistă, — Cum se “săvîrșeşte această năzuință spre monoteism? - Ca şi la Egipteni, divinităţile - erau grupate “după centrele politice; şi s'a văzut mai sus că Babilonul nu era decât unul din multele centre ale asestui ţinut mesopotamie, .. | 1) Cfr. Meyer Gid. A, 12 S$ 402 (p. 528). 5»



47 

  

Când apoi se bat între dânsele cetăţile, lupta 

se dă, svident, şi între zeii respectivi; iar când 

un oraş este biruit, stăpânirea asupra lui revine 

nu numai regelui triumfător ci și zeului; am zice: 

mai ales zeului, căruia oarecum do. drept i. se 

datorează biruinţa 1). Zeul atunci tinde și el.la 

supremație faţă de ceilalţi; îi întunecă sau îi 

nimiceşte. Această divinitate :triumfătoare capătă 

pluralitate în manifestare şi în „voinţa executivă, 

pe când micile divinități regionale se subsumă, | 

ei. Astfel se deschide întâi drumul spre acea uni- . 

tate divină, pe care o .vor înfăptui, ca ideal, mai 

târziu alţi semiţi — Hebreii. | Ti 

„„Spre a ilustra cu pilde acest proces de, istorio 

religioasă, este deajuns a.se: cunoaşte cazul.re- 

numitelor divinităţi cereşti: Shamask — soarele, 

Sin — luna, Marduk — «zeul zeilor». | 

Preoţii din oraşul Ur,:spre lexemplu, arată zei- 

tăţii Sin atâta pietate, se exprimă în “imnurile 

lor închinate lui Sin, cu un. accent de atâta .su- 

perioritate faţă de celelalte zeități, încât aproape 

proclamă uniîtafea în persoana acesteia: . ; 

«In cer cine este prea înult? Tu. singur eşti 

prea înall. Intre toți zeii, fraţii tăi, nu e nimeni 

L) 

  

""1) Cf. caracterizarea pe care o face d. N. lorga în ale sale 

Observaţii ale unui nespecialist..., p. 39 şi urm. Menţionăm cu acest 

prilej că lucrarea pomenită este singura . din acest domeniu in 

literatura noastră: ea conţine într'o luminoasă. sinteză faptele 

şi ideile pe care le cere cu necesitate cadrul unei istorii univer-. 

sale. Recomandând-o ca atare, o. cităm- aici pentru părţile scrierii 

de faţă, pe unde şi identitatea, în parte, a problemei şi isvoarele 

comune, pricinuesc flreşti şi neevitabile apropieri.
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egal ție. Nici un zeu ne este deopotrivă cu tine în divinitate» 1... i 

Şi, este semnificativ că orașul U e locul de origine al fruntașului hebreu, din Biblie, Abra- ham care, din porunca lui Du mnezeu-anul, <a ioşit din pământul său şi din rudenia:sa şi din casa tatălui său Şi'a venit în pământul Hanaan»?). ; Această apropiere prezintă interes : şi pentru tendința spre tinitatea divină a celor din Babylon, şi pentru caracterul animist și polytheist al re- ligiei. hebraice în faza: anterioară. aşezării în Kanaan a acestei ramure semite. Dar: exemplul cel mai pregnant îl oferă Mar- duk, zeul imperiului unificat sub Hammurabi. 

"“S 20. Paralelismul divino-uman : dela zeu la împărat.— Un paralelism divino-aman se poate observa şi stabili cu precizie. Triburile, oraşele, diferitele se- „minţii etnice se luptă: între“ dânsele pentru su- premaţia militară Și politică, Centrul care birueșşte capătă nu numai autoritatea Hman- politică ci Și pe cea politic-divină *), Da " Precum Sarrukin'I a căutat 'să! realizeze, cel dintâi între | Oameni, ideea imperiului universal iar Hammurabi, prin unificarea dela 2100, a sta- 
bălil tradiţional, pentru Întreaga istorie viitoare, a lumii politice această idee, toţ astfel: din mă- " 1) Cfr. leremias în lucr. citată la p. 23., 2) V.T, Facerea, II, 1., a 3) A. leremias în Ier, citată pp. 31. şi Aa.
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runtul zeu Aali, localnic în Borsippa, avem, 

după unificarea babilonică, pe marele zeu Jar 

dul, cu reşedinţa în Babilon, zeu de o covârşi, 

toare importanţă în <împeriul lumii». Ca şi re- 

gele, zeul ţinteşte la stăpânirea universală ; de 

aceea îl şi găsim întitulat <Păzitor al. lumii», 

«Stăpân al totului», «Domn al Domnilor», «Zeu 

al Zeilor». | 

- Gu un. cuvânt, “cele ce se petrec în lagărul 

omenesc se repetă în cel divin şi reciproc re- 

gele ' considerându-se răspunzător nu faţă de 

supuşii săi, ci faţă de divinitate, dela care deţine 

puterea. 

$ 21. Codul Hammurabi: —: operă dictată de divini- 

tate. — Este potrivit, la acest punct de asemă- 

nări, să se menţioneze şi spiritul în care sau 

edictat legile lui Hammurabi; ele au fosi porun- - 

cite de zeul soarelui Shamash, întocmai cum 

Dumnezeu a dictat decalogul pe muntele Sinai, 

lui Moisi. Ele au fost apoi prezentate. de rege 

zeului Marduk.în templu şi dedicate lui, spre 

priveghere şi spre o mai mare. ascultare din 

partea poporului. Şi aici ca în biblie. In acest 

proces de legiferare şi conducere politică, se 

poate surprinde concepția Iheoeralică în limitele 

cele mai largi cu putinţă. Zeul conduce, “omul 

ascullă. Şi asemănarea între legile Hammurabi 

de o parte, decalogul Moisi de alta, nu se măr= 

gineşte numai la modul de comunicare a. lor —
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oamenilor; acestă, asemănare se. întinde şi la 
fond. ec : 
Apropierea în cuprins a acestor două. opere 

deşchido'însă o perspectivă mai mult: aceea dea 
înţelege . pe: :deoparte : înrîurirea semită asupra 
culturii babilonice, pe de alta evoluția mai de- 
parte a- gândirii religioase în spre uniialea și 
universalitatea divină, idei pe care le vom află în 
forme: clare, pentru întâia dată în istoria ome- 
nirii — la Hebreii biblici. 

' . . po 

$ 22. Gândirea mithică —o formă rudimentară de ex- 
plicare <cauzală>. — Când un popor sau o cato- 
tegorie socială trece dela formele primitive de 
adoraţiune (fetișism, totemism,; animism, la expli- 
cări «cauzale», (fie. şi. numai prin. mituri. sau 
simboale) ale fenomenelor naturii, şi, în deosebi 
ale creiaţiunii; când prin culţ:se stabileşte între 
divinitate. şi om. o. necontenită. interdependenţă, 
care, şi ea, oricât de puţin, aminteşte totuşi :/egca 
cauzalității, atunci. gruparea omenească se poate 
considera, sub raportul evoluţiei sufleteşti, ca intrată în stadiul, să-i zicem superior a] gândirii 
mithice de unde încep. să: sc zărească cel puţin zorile ştiinţei. Şi, la popoarele assyro-babilonice, 
măcar elasa:precţilor apucase pe acest făgaș, cu deosebire în mileniul I. ; a, 

: 

1 „$ 23. Mithuri <Tilosofice»: - creaţia lumii, potonul,.__ Cel mai însemnat mit, sub raportul | cugetării
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ieste al creaţiunii. Cosmosul s'a născut din Haos 

“un balaur ce simbolizează nesfârşitele, spăimân- 

:tătoarele ape ale-mării. Cel co'a făcut "din haos 

22- cosmos, este J/urduk, zeul care a înfruntăt. şi. 

a înfrânt cerbicia balaurului Ziamat. Astfel, prin 

Diruânță,; Marduk: devine cel mai mare între toţi 
-zoii ieşiţi din haos. Omul este creiat, la sfârşit ; 

-dar, scurtă vreme după aceea, cl se abate: dela 

evlavia ce .datorează zeilor. : Aceştia hotărăsc 

: atunci să-l piardă, ca: în biblie, cu potopul; însă 

- Ea, zeul apelor, vesteşte pe Utnapishlim ca să-şi 
facă o corabie de mântuire. Şapte zile pământul 

este sub noianul apelor ;:toăte vieţuitoarele mor 

afară de cele din corabia scăpată de Za. Când 
contenese ploile, Utnapishtim, ca Noe'din biblie, 
trimite spre informare diferite paseri, cari se 

Întore; numai corbul din urmă,. găsind uscat, 
„nu se mai întoarce. Când în sfârşit se coboară 

şi cei din corabie, prima lor grijă este jer ifa de 

“mulţumire către zei, Ca în jorifa greacă, s sc frig 

şi aici animale, iar zeii <se adună ca muștele», 

spre a sc împărtăşi! din abur ul jerttelor, hrana 

“lor î). Aici, e întocmai ca în „societatea, homorică. 

O asemănare şi. mai importantă cu mitologia 

greacă se. găseşte însă în mitul zeiţei Ishlar. 

„Aceasta, pierzându-şi. soţul, se hotărăşte -să 

„meargă în infern pentru a-l. readuce: la viaţa 

de sus. Dar prin plecarea ei, .a lăsat pă- 
mântului doar uscăciunea şi. sterilitatea. Ca 

o altă Ceres, Ishtar se cooară în lumea. de 

1) Denssen Allg. Gesch.. d. „Pnitosoplie 1, 1, bă 58 şi urm. 

Reinach, o. c,, p. 51, 53 şi 55.
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jos pentru a. găsi: pe Tasmamuz.: Apoi, ca şi 
„ Orpheus, isbuteşte să înduplece . în favoarea 
soţului ei pe zeii de acolo.. Astlel 'Tammuz, cu 
ingăruinţa zeilor, boa din isvorul cu apă vie 
şi-şi redobândeşte viaţa pământească, Ambii se 
întore. la lumină. Odată cu Ishtar însă, revin 
ploile. primăvara şi rodnicia pământului meso- 
patomic, întocmai ca .în mitul grec. Aphrodite- 
Astarte şi Adonis 1). Oricine poate vedea aici, pe 
lângă multiplele asemănări cu miturile greceşti: 

«- Demeter-Kove, Aphrodite (Astarte)-Adonis, Or- 
Pheus—Euridike, şi elementul simbolic în legătură 
cu fenomenele naturii, fapt care va căpătă la 
Greci o amploare neobişnuită chiar în mijlocul 
bogatei. lor mitologii 2). 

$ 24. Assyrii — rolul lor istoric. Dacă Sumerii 
şi Akkazii au fost primii adoratori ai cerului și 
ai semnelor lui, acei cari au dus la o mare des- 
voltare observarea celor cerești, au fost Assyro- 
Haldeii mileniului întâi, adică acei din vremea 
stăpânirii assyriene, şi ai celui de al doilea im- periu babilonic, | 

1) De fapt acest mit are origina, după toată probabilitatea aici ; el a tost iluat şi transmis la Kypros de către Fenicii dia Byblos (Pausanias IX, 41, 2) precum şi în alte insule; dease- meni pe țărmul grec al Asiei mici. (Cir. Maury, Relig.: de Ia Grece, III, p. 229). Pentru originea străină a luj Adonis: (Adon in |. fenic. este domn, stăpân) vezi P. Decharme, Mytohologie 
etc., p. 200. ” ' 

2) Cir. Meyer, G.d.A.„,h$ $ 373, 375 şi 411 b. Deussen, în 
lucr. citată, pp. 52, 63, şi |. Reinach, în'1, ce, pp. 51, 52 şi 61. 
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Assyrii, popor semit dela nordul Babyloniei, 
cu centrul de activitate în Assur şi apoi în Ni- 

nive, isbutese să se emancipeze, pe la mijlocul 

mileniului II, de sub stăpânirea babilonică sub 

care'erau încă din vremea lui Hammurabi (2100). 

Din ce în ce mai mult, acest viteaz popor de 

munte cuprinde în sfera sa de acţiune cuceri- 

toare toate ţinuturile despre apus și miază-zi. 

Pe la 1100 regii Assyriei ajung până la marea 
Mediterană, iar spre sud isbutesc să supună la 

tribut însuși Babilonul. In orice caz centrul po- 

litic, de gtavitate, al Asiei anterioare se strămută 

acum la Ninive. 

Puterea cea mai mare a imperiului assyrian a 

fost însă în veacurile VIII şi VII, adică atunci 

când Tiglathpilesar Il (745—729) făcea tributare 

statele syriene, când încorpora imperiuluisău Ba- 

bilonul, când un uzurpator — căruia ca rege i-a 

plăcut să-şi zică Sargon II spre a aminti pe cel 

dintâi rege al lumii — supunea Samaria şi ex- 

pedia în surghiun, dincolo de izvoarele Tigrulul, 

“peste 27.00V de Israeliţi. 

Asttel, ideea despre un imperiu universal, inau- 
gurată de pe la 2770 de regele Akkad, Sargon 

I, a intrat. de afunei în tradiţia istorică ; cec 

care, întărindu-se mai cu seamă prin domnia 
marelui Hammurabi (acel rege semit care se in- 

titula «Domn al celor patru păr[i ale lumii»), 

însufleţea și pe regii assyrieni Tiglathpilesar II, 

“Sargon II şi pe ceilalţi Saragonizi, atunci când îşi” 

pregăteau oxpelliţii de cucerire spre toate pune-
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“tele cardinale și cu - dcosebire. când Sau văzut 

“stăpâni pe însăşi capitala lumii, Babilonul. 

Intre Sargonizi merită o menţiune Ass subanipal 

(668-626); şi nu. atât, pentru isprăvile lui mili- 

"tare, cât: pentru grija. ce.a purtat, de cele cultu- 

„rale. Se ştie că el a instalat în Ninive o enormă 

bibliotecă (constând din cilindri, şi cărămizi cu 

inscripţii . cuneiforme), în care „era adunat un 

“bogat material istoric privitor la imperi iul assy- 
Tian. Şi babilonian mai xechiu. Dezgropată. azi 

„din ruina în care a fost! aruncată la 606 după un 

"foc, această bibliotecă, după o „tăcere păstrată 

25900,. de ani, -vorbeşte din „nou assyrologilor 

(Raawlinson, Opert şi a.) despre viaţa, şi gândurile 
ce sau purtat peste acele ținuturi odinioară. - | 

Dar prin răscoala guvernatorului Nebupolossar, 
Babilonul iese din nou la iveală! pe. scena. isto- 
rică, de data aceasta cu un nou aspect etnie, pe 
care i-l dau o altă ramură semită — Z/aldeii. : 

Politica. <universală> este reluată de Nabukad- 
"nezar (605-562): prin cuceriri . ca aceea .a Tirului, 
„a Ierusalimului, şi prin captivitatea babilonică a 
Iudeilor, ete.; însă urmaşii săi, slabi, ] ăsară în 
această . politică un gol pe care trebuiră să-l: îm- 
plinească. neîntârziat Perşii eranieni. 

| Ş 95. Haldeii imperiului al 1 babylonic; astrologia, 
“ zoăiacal — Popoarele . assyro-haldee întăresc și mai 
mult legăturile între divin și uman statornicite 
mai de mult de către Sumero: -Akkazi.
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<La Semiţii veniţi, în Babilonia, zice Doussen, %) 

s'a' altoit pe tulpina primitivă a vechii religii 

somite ramura "concepţiilor care erau dominante 

la Sumeri; astfel a luat început şi s'a desvoltat 

un puternic copac de mituri cu zei, mituri asupra 

creaţiunii, a „potopului şi eroilor, care, în cea mai 

mare parte, par a fi de o veche origine sumerică ; 

așa, că în multe privinţe baz za. semită originară 

nu mai este de recunoscut. 

Cultul fenomenelor cereşti, cultul puterilor de- 
monice locuind pe pământ, cultul unui zeu ocro- 

titor aparţinând fiecărui trib, culte introduse 

odată .cu venirea primilor semiţi, s'au: contopit 

cu reprezentările populaţiunii sumerice. 
Şi această populaţie avea un cult al demonilor 

cereşti: gigi, altul al demonilor” ce locuese pe pă- 

mânt, Anunnali. “Şi ca cinstea apariţiile cerului: 

soare, „Lund şi cele cinci planete, cărora încă din 
timpu» ile primitive li se atiibuia o. nr îaerâre 

asupra soartei oamenilor; din. aceasta sa. des- 
voltat mai tâvziu pseudo. știința. Ast ologiei,, care 

în Babilonia « fost cer cotată cu "râvnă, Icirgin- 

„duși influența și spre apus. 
„Observaţii timpu rii asupra celor şapte nopţi po 

care le cuprinde fiecare din cele patru faze ale 

lunei, şi asupra celor douăsprezece înoiri, pe care le 

suferă luna în: curgerea unui an, conduseră la 
credinţa în şapte demoni-duşmani ai ordinei di- 

vine a lumii, şi la întrunirea, în număril două- 

sprezece, a marilor zei păzitori ai acestei ordine 

  

1) In ter. c., LI, p. 46 și urm,
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peste cari, ca o urmare a înclinării semite spre 
monism, au fost ridicaţi: Marduk în Babilonia 
Assur în Assyria..». 

Interesantă este apropierea între constelații şi 
animale; aceste două elemente au comun, între ele, 

atât ideea subiectivă de divinitate cât şi analo- 
gia formală; grupările stelelor sunt întrucâtva 
asemănătoare formei câte unui animal; de aci nu- 
mele animalice date constelaţiilor, de aci zodiacul, 

K 
$ 26. Invăţătura despre mântuire; magie şi religie. — 

Fie că este vorba de straturile sociale superioare 
— caste sacerdotale, ete. —, fie că ne-ar interesa 
massa compactă a claselor de jos, pentru psiho- 

| logia popoarelor assyro-babilonice, unde divini- 
tatea este începutul şi sfârşitul existenţei cosmice, 
terestre şi omenești, urmează cu necesitate că 
problema capitală ce se pune cugetului este: 

1. Să se cunoască de aproape divinitatea ; 
. Să i se descopere voinţa, şi 

3, Să fie astfel înriurită divinitatea, încât să 
o determine în favoarea soartei omeneşti, ope- 
rându-se chiar o abatere în mersul mecanic al 
lucrurilor, 

- Cu alte cuvinte, problema este să se afle prin 
ce mijloace se poale dobândi dela divinitate. 
îndulgența, îerlarea ori chiar mântuirea. 

Psihologia generală a popoarelor a găsit două 
căi care duc spre aceastii dorită mântuire, fiecare
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Oe 

corespunzând unei anumite faze de evolu 

spiritului şi culturii omenești. Sara pi 

Prima cale este aceea a magiei; prin aceasta 

se înfăptueșşte, în chip sporadic şi particular, 

mântuirea unui om. | i 

„A doua cale o oferă religiu; prin ea se stabi- 

„leşte, un contact statornic şi general între. divi- 

nitate şi grupul uman pentru a se dobândi, în 

chip mistic, iertarea sau mântuirea deplină. 

. Oricum, amândouă “sunt &xpresiunea  «senti- 

meontului de absolută atârnare> a umanului de 

divin ; ambele sunt încercări pozilive de a folosi 

puterea supra-umană, adaptând-o nevoilor, ome: 

neşti—spre comuna mâutuire: magia prin for- 

mule mai abstracte şi prin amestecuri concrete, 

religia prin jertfe şi ofrande, prin imnuri şi ru- 

găciuni, prin ispăşiri penale şi rituale. | 

Aceasta este învățătare despre mântuire, Ca- 

re a dominat sufletele popoarelor dealungul vea- 

cufilor, păgâne sau creştine. .... . :.-: că 

. . 
e 

$ 27. Astromanţia. Deşi sistemul cosmic-planetar 

datează, cum s'a văzut, dinaintea lui Hammurabi, 

patria magilor şi. a .magiei- a rămas :prin eXCe- 

lenţă Babilonul de'culoare laldec. Arta magilor 

eră astrologia, cu un: pronunţat caracter asiro: 

mantie. Intr'adevăr, dacă astrele sunt semne prin 

caro se vădeşte voinţa divină, atunci tehnica ma- 

gului constă. din a răspunde, celui care îl con- 

sultă:asupra "raportului dintre dânsul şi voinţa 

divină; sau, mai simplu, magul trebue să răs-
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pundă ce spune steaua sau. constelația despre 
soarta celui ce s'a născut în zilele ei. Sub impe- 
riul acestei : dispoziţii sufleteşti a luat naștere 
zodiacul: constelații cu forme și nume animalice, 
cari prezidează la destinele oamenilor. 

„In acelaş chip se stabileşte legătura între om 
şi stea, aceasta fiind uneori identificată cu un 
destin norocos, alteori făcând să atârne de exi- 
stenţa ei pe cer însăși existenţa în viaţă a unui 
om. Asemenea învățături şi superstiții au biruit 
timpul, pătrunzând şi păstrându-se încă în con- 
ştiinţa masselor populare vreme” de mii de ani. Chiar în' massele sociale ale poporului nostru 'se aude, ca un întârziat ecou, credința că atunci 
când «cade» o stea, a murit un om. 

$ 28: Un document literar pentru raportul între astre 
și destinul uman. Pentru a ilustră cu un document 
literar, luat cu titlu de exemplu, iată cum 'se Ox- primă în această ordine de idei scriitorul Diodor 
din Sicilia: 

- „Din această, cauză (Haideii) numesc planetele fâlmaci, fiindcă —pe când. celelalte astre sunt fixe şi își au lun Singur circuit. pe o cale determinată — numai cele își făuresc o mişcare proprie și arată astfel cele ce se vor întâmplă în viitor, tălmăcind oame- menilor gândul zeilore. 1) aaa 

"ȘI, mai departe, același : 
„lar sub cursul acestor (cinci planete) Haldeii zic că sunt aşezate treizeci de astre pe cari le numesc zei sfătuitori; dintre 

  

1) Diodor Sikeliotul, p. XXX.
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aceștia o jumătate privesc ținuturile de deusupra pimăntului 

altă jumătate pe cele: de desupt, având a supraveghea în dce- - 

laş timp; și cele ce se întâmplă între oameni și cele din cer. 

Iur la zece zile zic că. este trimisă una din: stele, ca un crui- . 

nic de sus, către cele de jos și deasemeni una de sub pământ 

către cele de sus. Aceasta le este o mișcare determinati şi o să- 

vârșesc întrun spațiu de timp veșnic. Un număr de douăsprezece : 

— fiecare, timp de o lună, — zic că sunt stăpâne ale zeilor; de 

asemeni și luna și cinci astre planetare. Soarele îşi face cursul * 

său într'un an, luna își străbate propriu-i drum într'o lună de 

zile“.!) 

De alttel şi Aristoteles?) caracterizează cu pre- 

cizie şi cu destulă siguranţă această legătură: 

_pe de o parte între astre şi zei, pe de alta între 

divinitate şi formele omeneşti sau animalice ale ci. 

O veche tradiţie, ajunsă posterităţii cu înfăţişarea : unei ' po- 

vești, ne arată că astrele sunt zei „şi că divinul învălue natura - 

întreagă. Tot ce sa adaus fabulos acestei tradiții a țintit dvar 

să convingă mulțimea pentru a se ușură aplicarea legilor şi « . 

se'sluji interesului obștesc. Astfel, s'a dat zeilor forme omeneşti 

-şi, câteodată, chiar înfățişeri de animale . ' Iu | 

Ş 29. Problema etică oferă două laturi: pietatea, de- : 

curgând din înțelepciunea -trezită în om prin revelație, şi : 

_ tendinţa omului de a se desface de puterile haotice, pen- 

tru a: lăa contact cu divinitatea. Un element uman a 

fost totuşi în doctrina divinistă a popoarelor: 

din Babylon. o: 

Invăţătura înrădăcinată în spiritul straturilor 

superioare se întemeiă, cum s'a văzut, 3) pe reve- 

  

1) Idem vid. $ 50. | 

2) Metaph. XU, Cap. 8, S 18, (ne referim la interpretarea filo- 

sofică a lui B.-Saint-Hilaire, vol. Ul, pp. 200 şi urm). 1: 

3) Supra $ 15. " ca Ata
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luţia cosmică, adică pe cștiinţa descoperirii». De 
“deea pietatea faţă de divinitate are un caracter 
intelectual, căci se razimă pe înţelepciune. <Inţe- 
leptul,!) este pios 'şi piosul este înţelept. Cu în- 
țelepeiunea însă trebue să se unească ascultarea 
umilită faţă de voinţa descoperită a divinității. 
Ca plată piosul așteaptă dela zei cât mai multe 
fericiri, dur mai ales sănătate, viață lungă, şi 
bogată posteritate». 

Ideia şi sentimentul etic prezintă încă o faţă 
din care pot fi privite popoarele. mesopotamice. 
Armonia cerească are toate atributele superio- 

rităţii, însă nu tot așa este în sferele mai aproape 
de om. Conexiunea între norma impecabilă cos- 
mică şi aceea a fenomenelor singuratice are puncte 
întunecate, enigmatice, dacă nu chiar 7ele. Aceste 
puncte <au fost considerate ca acţiuni ale unor 
puteri antidivine, cari s'au împrăştiat în actuala 
ordine a lumii încă din vremea //aosului primitiv. 
Chemarea științei eră să curme greşelile strecu- 
rate în curata înţelepciune primitivă; chemarea 
practicei religioase, să nimicească înrîurirea ele- - mentelor haotice. Ca ultim țel al străduinţelor. 
religioase este deci aşteptarea unei vremi mai fericite care, biruind definitiv puterile haotice, vor corespunde epocei desăvârşite de mai "nainte. 2) In viaţa aceasta religia are prin urmare drept țintă mult mai apropiată «desfacerea de puterile 
răului din noi sau din preajma noastră şi, prin 

  

1) Jeremias, în opera citată, p. 55, a 
2) d. ibid. p. 24.
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această dosfacere, ajungerea la împărtăşire cu 

divinitatea, A fi copil alzeului său este în psalmii 

„ sumerici expresiunea sentimentului de fericire: 

prin străduinţa religioasă. Acestui sentiment i se 

opun piedici. Dacă îi merge cuiva bine, el vor- 
bește de ridicarea lui spre cer, iar dacă îl cople- 

şese durerile — de coborirea lui în iad... Soarta 

cea mai rea, ale cărei urmări sunt durerile şi 

“moartea, o pregăteşte păcatul». !) 
- 

"$ 30. Divinismul în artele plastice. Printre monu- 

mentele de artă sculpturală — î în piatră, bronz 

sau pământ ars, — şi printre cele de: arhitec- 

tură, sau păstrat până astăzi reprezentări di- 

vine. Cele mai multe au uneori caracterul therio- 

morific. In muzeul din Louvre există o statuetă 

assyriană de bronz, ce reprezintă geniul .vân- 

tului de sud-est. El are capul de leu, ghiare şi 

aripi de vultur. In acelaş muzeu se pot vedeă 

fragmente, în baso-relief din marea poartă a pa- 
latului îui Sargon. Este un taur cu chip ome- 

nesc, cu barbă şi chică regească, în cap o tiară 

împodobită de două perechi de coarne animalice 
— simboalele forţei — şi împodobit cu aripe 

enorme; întreaga reprezentare este de proporţii 

excepţionale. Putem spune prin urmare că şi din 

artă transpiră anumite idei şi sentimente cari ies 

din măsura obişnuită a vieţii zilnice. 

1) Ibid, p.'55.
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$ 31. Divinismul în literatură.. In “<arta» literară 

predomină imnul şi rugăciunea. In zadar vom 

căută elomentul esfeție —literar.;: el nu apare nici 

odată independont, fiindcă nici nu. corespunde 

unei atari necesităţi sufleteşti. Şi, dacă ne folosim 

do termenul «/iferar, literatură», se cuvine îndată 

a-i ţărmuri sensul la atât cât este cu pulință să, 

se îmbrace cu cuvinte un simțimânt obşiese — 

-acâla de veneraţiune. Nu sentimentul. estetic ci 

acel religios interesează esclusiv. 

" Tată un fragment prin care omul, voind a se 

adresa, zeului Ba, se îndreaptă întâi către zoul 

mijlocitor Selikmaulu-hi (numele magic al lui Mr 

dul), «cel co. rânaueşite toate»: 

De ploaia grindinei tale cine poate, scăpă?- Voința: ta. este o 

sublimă hotărire, pe care o rânduește. în cer și pe pământ. 

Spre mare mnm întors şi marea sa potolit; spre iarbă nam 

Pam întors -și iarba s'a: vestejit: spre cingătoarea Eufratului 
mam întors și voinţa + lui. Selik-mulu-hi -a. răsturnat albia lui. 

Doamne! Tu. ești sublim; cine este egal ție? etc.t) 

Ş 32. Un punct comun cu Grecii: între viaţă ș şi cei morţi.— 

Din resturile subterane: ale civilizaţiei hal dee re- 
zultă, cel puţin în ce- i priveşte pe, dânşii, în chip 

neîndoelnie, un cult deosebit „pentru morţi 2). Hal- 

deii er edeau în existenţa, sufletului după moarte; 

ei legau spiritul neniaţeriăl. (ekimu) de corpul 

E E 

1) Citat după traducerea lui Fr. Lenormant, Histoire ancienne 
de LOrient, ed. IX-a, V. p. 195. 

2) Cf. Perrot et Chipiez, Histoire de PArt vol, Il. pag. 160 şi urm
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material al fiinţei omeneşti şi chiar: de: monu- 

mentul funerar. Un element caracteristic pe care 
„îl vom "întâlni şi la Greci: cu cât erau mai în- 

grijite mormintele rudelor “moarte, cuiatât cei 
rămaşi în viaţă erau mai ocrotiţi de spiritul ru- 

dei. «moarte». Din contră, „părăsirea unui mor- 

mânt, lăsarea trupului fără: mormânt, era înso:. 
ţită de suferinţe pentru: cel mort şi constituea: o 

continuă primejdie pentru rudele sale în viaţă. 

Iată cum: se răzbună Assurbanipal:pe inamicii 

săi. din Susa, după cucerirea acestei cetăţi : 
„i : : 

" „Mormistele "regilor lor vechi și noi, regi cari nu se temuseră 

“de Assur și Ishtar, stăpânii mei, și cari se răsboiseră .cu regii, 

părinţii mei, le voi dărâma, le voi 'răscoli și le voi expune în 

lumina soarelui; apoi voi duce: în Assyria hoiturile: lor. Am lăsat 

umbrele:lor fără mormânt; le-am lipsit de jertfele acelora cari 

le datoreau libaţiuni» 3). 

Ş 33. Incheere. — S'ar putea spune, ca încheere, 

că orientul assyro-babilonic a fost. în curs de 
două mii de ani chinuit sau terorizat de marele 

necunoscut din natură; - 
Această sfare de spirit, fiind. un fapt de ordin 

general şi devenind o puternică tradiţie, perpe- 

tuată prin preoţi şi magi, atitudini sau acțiuni 

individuale şi independente au fost cu neputinţă. 

Necunoscutul din natură a primit însă dela 

psihologia “umană o întreagă. populaţie de 'zei, 

genii, demoni, fiecare cu 1 puteri, și atribute spe- 

ciale. 

3) Lenoimant, în lucrarea citată, p. 282 și urm. 

“i
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In acest chip natura neîndurată devine sus- 

ceptibilă de rugăciuni, se adaptează formelor 

cultului, se modelează la formulele magilor, ete, 

acestea fiind singurele mijloace .ce stau la înae- 

mână omului, pentru a stabili raporturi blânde 

între divin şi uman. Magii şi:preoţii, formâna 

castă, au fost cel mai puternic agent care a.men- 

ținut. o astfel de stare sufletească.: : 
“Formele plastice şi cele literare transmise, 

sunt exemplificări vii ale acestei situaţii. In.cr- 

dinea. politici aceiaşi idee apare prin stăpânirea 

ce aparţine altarului şi zeului cetăţii: apoi prin 

înfrângerea zeilor mărunți şi deci a regilor lor, 

se ridică cu puteri divine regele cu caraeler ună. 

versal, care, ca şi zeul, este discreţionar şi crud. 

Izvoare şi literatură, 

Isvoare vechi. . 

Schrader Keilinschriftliche Bibtiothek 1889 şi, urm. “în deo- 
sebi vol. VI, 

Zimmern Sutmerische Kultlicder '1912 şi 1913 (Vorderasi- 
atische Schriftdenkmiiler vol. 2 şi 10). 
Babylonische Himnen und Gebete 1905-11. 

" Thureau- Daugin Die Sumerische und akkadischen Konigsinschriten 
1907. 

Gressmann şi Ungnad Altorientatische Texte und Bilder zum Alten 
Testamente 1409. 

Winckler * :.  /eilinschriftliches Textbuch zum A.. 7, ed. III, 1909 
Fr. Martin Textes religieux assyriens et babyloniens 1900 şi 1903 
Rawlinson Inscriptions of Western Asia vol I-V (de la 1861) 

Cuneiform Texts in the Britisch Museum vol 1-33 
(de la 1897). 
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Assyrian und Babylonische Religions Texis 2 vols 

1895 şi 1897. 

Textes assyriens et babyloniens relatifs ă la divina- 

tion 1995. | 
Documents assyriens relutifs aux presages, 1894, 

Choix de textes relatifs d la divination assyro- 

babylonienne 2 vol., 1405, 906. 

Documents religicux de PAssyrie et de la Baby- 

lonie, 1882. 

Literatură. 

The religion of Babylonia and Assyria 1898 (ed. 

germană 1902-1912); aici cititorul va găsi o bo- 

gată literatură. 
Das alte Testament im Lichle des Allen Orients 

ed. III, 1916. 
Handbuch der Altorientalischen Geisteskultur 1913 

Die Kosmulogie der Babylonier 1891. 

Himmelsbild und Weltenbilă der Babylonier, ed. 

II, 1903. 
La _civilisationa assyro-babylonienne ct assyrienne 

1922. 
La Mesopotarmie, les civilisations babylonienne et 

" assyrienne 1923. 

La magie shez les Chaldeens 1814; 

Les dieux de Babylone ct de P'Assyrie 1817 

Astrologie chaldcenne, 1904. 

Zimmern (în Schrader) Die Keilinschriften und das alte Testa- 

King 

ment, ed. lil p. 343 şi urm. 

Babylonian Religion and Mythology ed. II. 1903 

Babylonian magic and sorcery 1895. 

Chr, Jeremias Der Vergătilichung der babyl.-asspr. Kânige (Der 

Alte Orient 1919).
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Idei şi “sentimente dominante în civilizaţia 

poporului Hebreu. di 

Ş 34. Biblia — factor de istorie universală, — Pentru 

'* Hebrei există, ca pentru nici un alt popor asiatic, 

un document de mare valoare istorică, biblia. 

Aceste cărți, prin. excelenţă, sfinte! pentru 

poporul sfânt al Dumnezeului unic, ca şi pentru 

tihoologia creştină, : cuprind între altele, trei lu- 

cruri ce ne interesează deosebit: - i: 

1. Imprejurările istorice ale poporului israelit; 

2. Intregul mod de a 'fi, de d gândi şi gimţi , 

al masselor şi personalităţilor lui. . 

3. Biblia este însă şi ceva cu mult mai de seamă: 

“ca este un bun al omenirii, este'un factor. de 

importanță universală, care a lăsat un' puternic 

ecou dealungul veacurilor. în! sutictul _masselor 

populare. | pn 

Este - drept: : acost icou se datorează operei 

creștine din biblie, adică. Noului Testament ; însă, 

chiar.-dacă prin aproprierea V. 1. :cu N. TI: am 

admite că sa făcut istoriceşte o eroare, aceste
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două serii de cărţi pornesc din mijlocul aceleiaşi 

atmosfere istorice 1) şi, în tot cazul, au mers îm- 

preună, mii de ani. 
Deci, fiindcă sufletele popoarelor sunt şi astăzi 

împodobite cu o sumă de elemente biblice, pline 

încă de viaţă, este de folos să ne oprim aci câteva 

momente, pentru a stabili cu acest prilej chiar 

de acum ceeace va servi şi mai târziu, că 77- 

portanța ce trebue acordată: unui trecut stă în 

raport direct cu vitalitatea lui în prezent. 

": Această chestiune, dealtfel, 'discutată şi limpe- 

zită aici, din punctul :de:'vedere al concepţiei 

istorice, va reveni întocmai în ce priveşte legă- 

„turile dintre. Orient. şi Greci, şi. tot astfel în ra- 

„portul dintre prezent. şi antichitatea greco- romană. 

1) n teologia protestantă. și în istoria „profană: se fate. o.vie di- 
“scuție asupra originei semite a Mântuitorului Isus. Astfel, se susţine 

"ipoteza că Isus a fost, după” cele mai multe probabilităţi, de rassă 
““arică,: Această: ipoteză: are şi partizani de - valoarea unui” E.: Bur- 

nouf (Revue des deux mondes, din 15. Aug.: 1863), Paul Haupt 
. (Die arische: Abkunft Iesu und seiner Jiinger, în Orient. Lit.— 
„Zeitung, Berlin 15 Mai.1908), H. St, Chamberlain (Die Grund- 

"lagen des neunzehnten Jahrhunderts) ; da, „noi pe d, A. n Cuza 
Naţionalitatea în Artă 1915). 

:: Argumentele ipotezei Sunt: raţionale sau documentare; - cele 
«dintâi 'se: deduc din' antiteza între caracterul, ca om, al Mintui- 
„torului și caracterul iudaic în. genere; apoi din: antinomiă ce 
„există, între V, T. Şi, N. T. pu 

“ Argumentele documentare se scot chiar din biblie, Citate pre- 
„cise arată că Isus a fost Galilean; că Iudeii fuseseră luaţi în cap- 

 tivitate din această ţară şi duşi (la 138) în Assyiria ; că în schimb 
„au “fost:aduşi aci colonişti : Mezi, 'de''origină . arică-iraniană. -De 
„aci deci, după . părerea acestor învăţaţi, probabilitatea cea mai mare 
„a originei, arice, a lui [sus pt ii : ac 

„o 
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$ 35.. Importanţa trecutului este în raport drept cu 

repercussiunea. lui în prezent. — În evoluţia ideilor 

generale (credinţe religioase, gândire filosofică, 

„ete), întocmai. ca în istoria universală a faptelor, 

- prezentul nu poate fi indiferent, atunci când se 

judecă trecutul. | 

Prezentul este, în domeniul ideilor, un tezaur 

de amintiri străbune, pe care massele îl moşte- 

nesc prin tradiţie dela. trecutul de veacuri şi mi- 

“lenii. Acest tr ecut — cercetătorii au chemarea să-l 

urmărească documentar; el este cu atât mai plin 

de interes, cu cât sunt mai vii. în prezent ele- 

_mentele lui, cu cât făgăduese. a împânzi chiar 

viitorul în influenţa lui actuală. 

Şi în acest punct se poate vedea cât. de “mult 

-greşeşte concepţia helmoltiană, în tratarea: isto- 

„riei universale. 

Intr'adevăr, nu este vorba de “trecutul neroditor 

“al unui trib oarecare de sălbatici, care, necreind 

nimic, nici nu are ce transmite posterităţii; ci de 

“trecutul acelor popoare, cari se leagă de prezent, 

direct sau indirect, prin. firele neintrerupte ale 

tradiţiunii.: 

Dacă deci nu. trăim sub soare o viaţă. nouă 

-cu totul, dacă orice fărîmă din civilizaţia şi cul- 

“tura prezentă. îşi găseşte rădăcinile înfipte adânc 

-în trecut, cercetarea istorică de caracter universal 

are menirea tocmai: de a urmări spre origini 

acest fir — în constantele raporturi cauzale. Şi 

este firesc lucru că cercetătorul se va opri cu atâta 

mai mult la un popor, la o epocă, etc, cu cât va 

găsi acolo .un mai bogat tezaur de izvoare şi ră-
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i dăcini, ale: căror derivații și fructe le are încă 

"prezentul şi, poate, le:va avea viitorul: 

De aceeiu, este nedreaptă motoda egalităţii ab- 

'solute, în tratare ; numai dacă, îndată! după jun 

cataclism, am începe 'din 'nou-0 viaţă! cu totul 

„desrădăcinată, numai atunci ar putea fi ceva niai 

puţih nedreaptă o astfel de metodă «democratică» 

S: 36. Dece interesează în mod osii ar Evreu? 

“Spre o nouă înțelegere a; istorici. 'universale. — In lite- 

“ratura istorico- filosofică 'nu este, încă, o cercetare 

“care, pornind dela .formele de: civilizaţie şi gân- 

dire ale prezentului,: să 'caute: 'înapoi pe scara 
“timpului, din 'popor: în popor,: originele.i:: Nu 

există, încă, o tratare având punctul de gravi- 
tate cu totul în prezent şi pentra prezent. iar nu 

“în trecut, pentru trecut. Faptul: însă că în tim- 

purile cele mai noi, fiece epocă, fiece generaţie 

simte nevoia unei .noi: istorii 'universale, fireşte, 
„privită dintr”un punct de vedere schimbat, punct 

"do vedere propriu concepţiilor prezentului, este 
un siwur indiciu că se merge pe această:cale.:: 

". Intoomai ca în lagărul lingvisticei, unde se iau 

ca: bază. de studiu noţiunile :sau formele 'cuvin- 

telor, 'așa:.cum' suit: în: prezent, şi ise: ajunge. cu 

: ajutorul gramaticii ; comparate:la: explicaţia isto- 

"rică a fazelor semantice sau fonetice a cuvintelor, 

„până la''origini, tot 'astfel: în *domeniul: ideilor, 

„ca şi în“tacela al faptelor, tindem:spre o 'strămu- 

tare a. punctului de plecare, dela trecut la. prezent. 

--: După.aceâstă metodă, fireşto,-.se :vădeşte: dela 
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sine. şi. măsura în care: un trecut se face vrednic . 

de cercetarea istoriei universale. Această măsură .; 

este cu-atât mai „mare, cu cât se va găsi din el, 

trăind â în prezent, mai multe elemente; şi, evident, 

interesul pentru acel trecut creşte, ori scade, după 

cum se: -cimentează. ori . slăbesc- legăturile dintre. 

el. şi prezent. De. aici. vine necesitatea fiecărui, 

prezent, de a- şi „avea istoria, universală. a lui. 

Interesează,, de. pildă, romamniătatea, clasică, în. 
toate ramurile: de manifestare ale vieţii: „limbă, . 

literatură, mod de a fi șia gândi, organizare 

juridică, ete..—prin cât trăim dintr'ânsa astăzi. 

Interesează elementul 'antic, între altele pentru 

formele culturale. şi: de artă în:care sau. crista- 
lizat atâtea -momente: din „viaţa: lui, forme. care. : 

trăese în conştiinţa prezentului, atât. prin: ele în- - 

săşi, deapurure,—Ktemata eis aei—cât.şi-prin ce... 

provoacă la viaţă, inspirînd şi creind .neîncetat...:: 

Va interesă Caesar, nu atât ca o întrupare îe-::: 

ricită a geniului politie roman; cât:mai:cu seamă 

prin ce trăeşte; încă, în Franţa contimporană, din.: 

acea ordine gallo- romană care . . porneşte dela. 

dânsul. .. n 
Interesează Socrate. prin ce s'a: transmis dela. 

el postertăţii cugetătoare,; prin ce este. deapururi -; 

viabil din cugetarea lui, atât, în: „evoluţia. filoso- 

fică cât şi în creştinism. ti atatea) 

- Dintre toate ramurile vechi emite; ne:va': pro-.. 

ocupa. cui deosebire semenţia. hebr aică::pe de'o;: 

parte din cauza icovîrşitoarei influenţe co a exer- 

citat, prin creştinism, asupra umanităţii; pe. de. 

alta, din cauza înrîuririi directe pe care acest po- -
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por supra vieţuitor o determină necurat în mersul i 

istoric al evenimentelor. ' 

Privina în acest chip lucrurile, adică sub' pers- 

pectiva de lumină po care razele prezentului 0. 

proecteazc, asupra trecutului; se înţelege, vom da - 

şi peste „popoare mici ca număr sau teritorii, însă 

mari ca moştenire şi legături cu timpurile noastre. 

Astfel se- înfăţişează prezentului mai ales două - 
dintre! popoarele antichităţii : : printre. indo- euro- 
peni FHellenii, printre semiţi Hobroii. 

$ 37.. Hebreii interesează din cauza creștinismului ce 
s'a altoit pe. temeiul: mai ales al ideei monoteiste şi a 
aceleia de universalitate: — Să ilustrăm cu pilde teoria. :- 
Hebreii :sunt: poporul prin care umanitatea” 

prozentă moşteneşte indirect. acel mod sufletesc 
de a îi, care'se: desprinde din faptul că sunieni N 
creștini. : : 

Privite sumar,. mulțimile “zu sunt.  cheștine sub 

raportul strict al formelor !) cristalizate de bise- . 

rică în dogme, precum pot îi mulţi dintre 'preoţii: : 

acestei religii; dar mulțimile sant creștine în. 
fondul adînc al cugetului lor, în trăsăturile lor 
ossenţiale, (cum pot:să nu fie atâţia dintre. repre.- 

zentanţii -dogmatici ai creştinismului, cari: mau - 

priceput dintr'iînsul decât litera moartă în locul” 

spiritului viu!) Sunt creştine 'prin simţănmintele 'ce 

apar la momente mari. în „decursul vieţii unui 
!     

1) Numai, în acest. sens ar r. putea a avea dreptate David Strauss, 
când răspunde negativ, (în „Opera sa Der alte und der nene Glaube) 

întrebării dacă noi sunteni creștini. 
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om; sunt creștine prin obișnuita gîndire etică ce 

„călăuzeşte de două mii de ani viaţa interioară a 

acestor mulţimi. Sunlein- creștini (oricât de <pro- 

fani») când asupra noastră. precumpăneşte, fie şi 

sporadic, ideea că viaţa de aci nu -constitue un 

scop în'sine; suntem creştini ori de câte ori, sub 

imperiul ideei de mai sus,:.ne putem desbrăca 

de partea respingătoare a egoismului, ori de câte 

“ori «ne lepădăm de toată grija cea. lumească» 

pentru .a creia opere de interes larg obştesc. 

Există, întradevăr, deasupra tuturor mişcărilor 

interesate şi meschine ale vieţii zilnice, un spirit 

general creştin, care trăeşte în cutele mai adânci 

ale inimii noastre, spirit care a imprimat lumii mo- 

derne un caracter propriu, opus celui ante-creştin 

(sau ne-creştin) allumii vechi. Vorbim, se înţelege, 

- de mulţime; ne gîndim la massele populare. 

$ 38. Evreii. interesează şi prin ci înşişi, pentru partea 

determinantă de. înriurire asupra cursului. evenimentelor 

_de istorie universală.— Evreii prezintă, în al, doilea 

rând, interes pentru prezentul . viu, fiindcă ei.şi 

astăzi înrîuresc, într'o anumită. măsură direct, 

mersul istorie al evenimentelor şi. al spiritului 

“-gînditor, la masse şi personalităţi... a 

Răspândiţi pe aproape întreaga faţă a globului; 

“stăpâniţi de un sentiment de solidaritate naţio- 

nală ; trecând uşor peste considerentele de limbă 

şi graniţe de stat; stăpâni, prin. spiritul practic, 

desvoltat, pe mijloacele materiale care condiţio- 

pează progresul 'socieţăţii - moderne; -prezidând 
cp 

DIE DI
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“la resursele literare « cc pregătesc opiniunea' pu- 
blică a statelor; călăuziţi î în sfârşit de o etică ce 

izvorăşte din preceptele religioase ale V. 'Te osta- 
“ment, cumulat de' Talmund, ci ies 1) pururea în- 

"vingători. din lupta cu ! vicisitudinile soartei, ca 
şi din concurenţa popoarelor organizate î în state 
însă desorganizabile prin “ideea politică, dissol- 
vantă.: 

Mai mulţ: Bvreii sunt întradevăr poporul : unic 
"e care, ca şi legendara! pasăre fenix, răsare din 
“propria lui cenușe având: în sine germenul roîn- 
_vierii continui, în așa măsură, “încât din încorcă- 
“rile prin care trec, ei ies tot! mai, oţeliţi în lupta 
pentru viaţă. 

S 39. Mişcarea ' semțnțiilor de rassă semită. —. IL.ea- 
gănul tuturor semenţiilor semite este pustiul 
syro- arabic 2), De acolo, din nisipul nerodnic, cei 

“nomazi: dintre semiţi au plecat, rânduri rânduri» 
într un spaţiu de timp lung, de două mii de ani, 02 

„triburi: de beduini cu caravane ;: în- căutarea :unei 
existenţo mai uşoare, ci au populat întâi oazele, 

“apoi! au: colonizat” ţinuturile prietenoase, care 
“mărginesc pustiul spre: nord, apus şi răsărit. : 

Sa pomenit mai Sus Vă de: Akiazi, cei "dintâi 

  

1).Ct. . Chamberlain (Houston Stewart). Cap. despre Evrei (Cităm 
" şi ediția:mai accessibilă, franceză, Godet pp. 1.437—625). în Die 
Grundlagen „des _neunzehten Jahruniăerts 189% (lucrare! luminoasă 

” şi importantă pentru înțelegerea firelor civilizaţiei contemporane). 
” 2) Cf. Meyer, G.d:-A. I SS 330 —342, p. 371 - 309, ş şi âcelași 

"Die Israeliten: u.: ihre “Nachbarstâmme, - 1906... 
3) Cap, Il, $ 12, 
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somiţi :ce::apar. în istorie,. încă - din. „mileniul 

IV. ; Da Aa 
E Ia pu,

 - e 

„In. mileniul următor o altă semenţie, Amoriţii, 

apucă :.0 parte spre răsărit, în Mesopotamia, alţii 

spre apus, .în Syria, Palestina Şi Egipet, unde. 

pătrund 'pe.la nord... ... Sa a 

„Alt valide Semiţi sa revărsat din. pustiu în 

decursul mileniului. I], şi „anume :: Haldeii spre. 

Sinear, Aramâăii, spre. Siria şi, în veacul 14, Ile-, 

“ beii spre Kanaani)... iii: e 

;: Inainte de pătrunderea: Hebreilor în Palestina , 

locuiau în acest ţinut, afară de „Amoriţii . pome-; 

niţi, nenumărate. grupe .mai mici, „din, aco6aşi, 

rassă. Astfel erau la sud, veniţi din vremuri anţe-.. 

rioare, triburi de Fdomiţi, Amalelkiţi, Ammoniţi, 

Moabiţi, Ismaeliţi, şi a. La nord locuiau Sidonii,- 

o semenţie. semită mai însemnată: ca număr, care 

venind spre:ţărm, împinseră de acolo pe Cheliţi,. 

popor: de o :rassă. până. acum nestabilită, în pri-: 

vinţa originei. . i: 

“7 

"O invazie: alogenă.cu însemnate. urmări a fost; 

şi aceia, pe la sud, a Philăstzilor, dela: cari a 

rămas poate numele. .ţării.. Cea mai. importantă | 

urmare -a amenințării continui din. partea .:Phili-. 

steilor, încă din veacul. 12, a fost. că triburile. 

semite, pentru a se putea: apără, sau unil şi au 

alcătuit în veacul: 11 un-regat destul de puternic 

cu capitală în Ierusalim. i. drept. că acest stat, 

abia format se şi împărţi la 925 în.regatul.Israel : 

  

PE 
: E Ea DI . aaa 

-4) Se ştie că, cel din urmă val semitic, au fost Arabii din veacul ' 

de mijloc, a căror mare expansiune militară, politică şi culturală 

a ajuns în Asia, Africa şi Europa — până foarte departe. !
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la nord, Iuda la'sud; dar nu e mai puţin impor: 
tant faptul că prin această concretizare politică 
se conturează şi formele de viață ale poporului 
israelit, care. qe'-aci înainte apare în istorie cu: 
trăsături distincte între celelalte ramuri semite. 
Poporul acesta, numit de „acum şi /udei, cade 
în sfera' de; dominație ŞI: înrîurire culturală. a 
vechilor imperii <universale», la sud Egiptenii, la 
nord Assyro-babilonenii.! Astfel, pe la 722 Assyrii 
trimit în captivitate, dincolo: de Tigru, un mare 
număr de Israeliţi; iar la 586 Iudeii sunt tîrîţi 
în massă: în captivitatea babilonică, de unde 
abia după jumătate de veac îi va elibera Cirus, 
regele Perşilor. Se o 

, 

's 40. Hebreii consideraţi în faza nomadă, sunt poly... 
theişti, cu toate formele de închinare ce amintesc cultura 

- babylonică. — Se pot considera Hebreii. în două; 
faze de evoluţie: faza nomadă şi cea aşezată, 
când purtau numele mai ales Israeliţi şi Iudei. 
"Luaţi în prima fază, Hebreii, ca toate celelalta 

semenţii semite,: au fost adoratorii divinităţilor . 
naturale, întruchipate în fonomene ale - naturii,.. 
în animale, în spirite şi demoni, c ce se sălișluiau 
prin copaci, obiecte, ete. 
“Chiar în biblic găsim, după: cum: vom vedea, 

urme despre înrudirea lor:sufletească cu restul 
Somiţilor. Soavels, luna, stelele, erau şi la -Ilebrsii : 
primitivi adoraţi ca zei: Paul stăpînul lumii, 
corespunde babilonicului Del; soţia lui, Ashto- 
reth, corespunde zeiţei Zsa. . o
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“Fiecare loc îşi avea stăpânul! (bal) său 'givin!. 

bâmâh, căruia i se ridicau monumete de piatră” 

sau 'de' lemn, ca obiecte culturale: mazsebân, şi 

ascherâh. 

Fiecare. familie îşi avea “aemoinul particular - _ 

theraphâin, chipuri «cioplite», reprezentând figuri 

omeneşti). i 

Astfel, citim chiar î în Viblie, reminiscență clare: - 
i 

a Enhepe d “Paz ză ctăoia, TOY . zargăs., dvriis 2, 

Şi, mai departe, aceleași chipuri ră sunt nu 

mite clar robe Deous: | | 

Kui - eizev Ton, Tao O âv etlous ros deo Gov; dv . 

Cijoerau Evavriov Tv âdehpâv pv, Ezivodu vi £ori za0” | 

îuoi Tv: 60v, zai LA za vu Eztyvo 200. dură), Gv6£v, 

Obs îj5a 9E/Lazdf d dr“ Pagii ovi aUTOD zadepev. aârows?). - 

Deaseineni în Cartea Regilor (Cap.19 „8 13) se vor- 

beşte de ră vevorăpia «chipurile deşerte» ale casei. - 

De altfel termenul Flohim, cu care o parte din" 

Hebrei desemnează divinitatea, nu este decât un 

plural — zeii — al cuvântului. Eloah, (caro în- 

somnoează, după unii, cet temut). lar în :V:- LL 

Genesă,*) - după ce Adam a mincat, | din, pomul 

1) Cf. P. Deussea, în Incr. citată, p. 68 şi u. | N 

2) V. T. Facerea 1: 31, 19: „lar Rahel a furat idolii tatălui ei. 

3)-V. T. Facerea 1, 31, 32: Şi zise lacob: la cine va găsi zeii - 

tăi, nu va trăi înaintea fraţilor noştri. Cercetează ce este dintr'ale 

tale la mine şi ia; şi nu a găsitla dânsul nimic. Şi nu ştia lacob 

că Rahel, femeea lui, îi furase. . 

4) V. T. Facerea 3,22, „lată Adam s'a. "făcut ca unul. “dintre 

noi, întrucât nu a cunoscut binele şi răul“. “Concordismul creştin . 

vede aci o aluzie messianică la dogma trinității, pet ta
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prit, “Dumnezeu. zice: "150 "A6âp vEvovev. ds. cls 
ze ANY, TOD vywbonew xaldv zai T0vn06v, 

Nu lipseşte Hebreilor primitivi nimic din carac- 
terele observate cu prilejul cercetării celorlalte se-. 
menţii etnice din Asia. Nici animalele sacre (/abu), 
nici viţelul. de aur de care „se indignează Moyse, 
nici însuş şarpele lui Moyse, transformat în „toiag, 
nici pomul oprit, care aduce prin nerespectare 
cea mai grea osîndă omenirii — moartea; nu 
lipsesc pentru a vădi încă odată psihologia pri- 
mitivului, care: vede în tot ce nu-şi poate oxplica 
enigme divine, ce-l înspăimântă. NI 
Mythul creaţiunii cosmice pe care l- -am întâlnit 

în' Babylon revine și aci. cu: „aproape aceleaşi 
elemente. : 
Precum Marduk a întrînt “acolo elementul chao- 

tic, întruchipat în puhoi de ape şi simbolizat 
în balaurul “Tiamat, punând astfel. rânduială şi 
armonie în. opera. creiată, astfel /ahuwe al He- ; 
breilor "Toy xatEzavoe. Tip, Ddiagoav, în] ŞI „EUavd- 
TOGE dodzovra Anoordruv, : : 

Ş 41. Priviţi în faza aşezată, Hebreii sunt monotieiști; 
elohimişti și iahveiști. — Intro altă fază Ge evoluţie : 
întâlnim în Palestina biblică pe Israeliţi ca po- 
por, precum. s'a spus, ?) bine determinat ctnicește. 
EI a rezultat din amestecul. . Amoriţilor, anterior 
aşezaţi în Palestina, cu Hobrcii, veniţi în secolul 14 

1) V. T. Job 26,- -12 și 13. i ! 
2) V. 'T. Eremia, 5, 22. (e. en. „Cu forta a oprit apa 

mării ; și a omorit... i A 
3) Supra $ 39. 
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“ Elementul: nou introdus: în istoria umanităţii 

de către poporul lui Israel constă în concentrarea 

tuturor divinităţilor întruna singură, (Iahuwc sau 

Elohim), abstractă, fără chip sensibilizat şi fără 

calificative, fiindcă le conţine pe toate. 

Aceasta este, în definitiv, partea indiscutabil 

superioară, ce leagă cauzal. pe aceşti semiţi, nu 

numai de cealaltă ramură — Islamismul, dar! şi 

do marea religie a viitorului civilizat, religie cu 

adevărat de importanţă universală în “istoria 

“Lumii — creştinismul. - a 

Să privim acum mai de aproape. psihologia 

“ socială în râport cu divinitatea, aşa cum reese 

“în caracterele ei ossenţiale, din cărţile biblice ale 

_YV. Testament, e a a 
ii 

__S 42. Forme politice la [Hebrei: patriarhi, judecători, 

„regi. — Biblia povesteşte cu belşug de amănunte, 

şi în forme poetice, întreaga istorie a poporului 

Israelit. In aceste forme găsim date importante 

în toate ramurile vieţii... | i 

_Asttol, aflăm de aci că cea mai 'veche alcătuire 

politică eră patriarhatul. Pilde clasice de pa- 

triarhi găsim în Abraham, Isac, Iacob. Prin în- 

„tâmplarea ciudată a vieţii lui Ioseph, aflăm şi | 

din Biblie că Hebreii au pătruns în nordul Egip- 

tului, de unde i:a scos Moyse, după porunca lauri 

„Dumnezeu, Aduşi în pământul făgăduit, ei .au 

. fost conduși politiceşte. de «judecători» în felul 

lui Gedeon, Samson sau Samuel. Din porunca lui : 

Dumnezeu, Samuel hotărăşte rege pe Saul, după
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„care urmează. David, un păstor din. Bethleem, 
; care, fusese ales puţin mai înainte rege în Iuda 
“Si care, acum. devine rege-al întregului. regal 
Israel,: cu capitala Iorusalom. 

"s 43; Tahwe, Dumnezeul poporului sfânt, se ; descoperă , 
lui Moyse şi ia în mână destinele poporului israelit. — 

„Pentru orice cititor al Bibliei, e caro ar vroi să 
„scoată, nota caracteristică a. conducerii politice la 
“poporul Hebreu, este limpede şi simplu că atât în 
epoca patriarhală cât şi în celelalte perioade, a 
judecătorilor Şi. regilor, cârmairea aparține lui 
Dummnez zeu, „Şetul — patriarh, judocă tor, "rege — 
primeşte ordine dola . Dumnezeu la orice act şi 
mişcare. Abraham pleacă din Haldea după ce 
«Domnul îi zise» : 

| "Eseide £ E zile “iis Gov, ai, Ex Tijs ovyyevelas Gov 
că îx Tod Duzov Tod naroâe! co iai eîioo £ îs Ti "i, 

| ip âv oo defso, ot. , 
a Uau, 

| Dumnezeu se îngrijește de patriarhul care tre- 
"bue să moștenească pe Abraham; do accea dă, 
“la adânci bătrâneţi, un fiu. Sarrei, pe /saac. 
- Dumnezeu se arată lui ]loyse, <în pară de foc 

: dintru rug care a dea şi nu. se mistatia>. cu cu- 
_ vintele: 

e - Ey ui 6 Oeoş Toi aurog ov, .2) (V. T. Eşirea 
“m, 6); : Ey pu 6 ww, Kai eine”. „Otros ocis oig 

1) V.T. „Facerea, 1 şi urm. , | 

2) V. T. Eșirea 3, 6: Eu 'sunt Dumnezeul tatălui tă 
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viois "Lopaiţi. “O dv datorulE țe 21006 vu, (ISsirea, 

3, 4,14). 

Domnul scoate din. Egipt, prin minuni, pe Ho- 

brei, povăţuind la fiece pas,po:Moyse. 

<Domnul Dumnezeul lui Moyse> dă, în fine, 

legea: cuprinsă în cele zece , porunci (V. T. Bir ea: 

20, 1—26). DR 

ț. 

Ş 44. Tahwve cătăuzește pânăla amănunt viaţa popo- 

rului sfânt al lui şi a personalităţilor israelite. Abateri 

şi sancţiuni. — Precum se vede lesne şi din puţinele 

citate de mai sus.. conducerea. este încredinţată 

în chip esclusiv Dumnezeului hebraie, ZI ccildat- 

zește prin instrumente oarbe, prin oameni, asu- 

pra cărora coboară binevoitoare privirile, Sale, 

oricum .s'ar numi aceşti preferiţi : patriarhi, jude- 

--cători, regi. El împune. acţiuni. şi legi în ordinea 

„politică, morală şi chiar formal-culturală. De aceea 

orice abateri dela aceste dispoziţiuni divine sunt 

hule împotriva lui Dumnezeu, sunt mai rele ca 

orice altă crimă; sunt deci urmărite şi pedepsite 

cu ultima sancţiune, moartea. 

Dacă însă Dumnezeul hebraic sar ține. în su- 

- perioara rezervă în care se. ţine cel creştin, fi- 

reşte, şi prilejurile de a greşi ale omului. ar fi 

mai rare, pedepsele mai puţine, c câmpul de. acti- 

vitate al umanităţii, mai larg. 

__ Dar Dumnezeul Vechiului Testament i ia parte, ca 

autor, într'o proporţie prea largă la cele omeneşti 

  

1) V. T. Eșirea 3,14: Eu sunt Cel ce sunt.. şi zise: Aşa vei 

spune fiilor lui Israel : Cel ce este mia trimis la voi,
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„dela cele mai înalte legi şi gânduri cu tendinţă 

metafizică, până la cel mai particular şi neînsem- 

“nat fapt ritual sau casnic. Orico' mişcare a omu- 

lui, în asemenea împrejurări, poate fi asociată 

““de o' greşală; orice act liber,.poate îi însoţit de 

'o 'abatere' dela 'prescripţia divină. Şi lucrul aşa 
s'a şi întâmplat, căci chiar dintru început omul 

a greşit — mâncând.din pomul cunoștinții. 

Dacă, acest pom este cu adevărat un pom, sun- 

tem în faţa unui caz—tabu. Dacă însă prin pom 

3 „se simbolizează cunoştinţa, adică tendinţa spiri- 

i 

"tului omenesc de-a cunoaşte, atunci apare cu o 

neașteptată claritate psihologia primitivă asupra 

Ă “raportului între uman şi divin. Această psiholo- 

- gie înseamnă, tocmai, că omul trebue să rămână 

“în stare de. e-cunoştinţă iar Dumnezeu, gelos 

"“ori-neîndurător faţă de năzuinţele omului de a 
: "cunoaște, sancţionează cu moarte soarta întregii 

- omeniri; fiindcă primul om Si-a însușit o liber- 

„ate. ) a 

Ş 45. Universalitatea regelui israelit dedusă din aceca 

“a Dumnezeului unic. — Ca :şi la. Assyro-babilonieni 
- “regatul. lui Israel aveă, cel puţin i în cugetele re- 

:1) Nu întră în. cadrul” propus acestei lucrări, o amănunțită ana- 

“liză asupra fondului întreg al V..T.;Aci se urmărește doar psi- 
cologia socială în raporturile. omului cu divinitatea, precum şi 

„progresul ideilor noi față de tezaurul tradițional. Pentru o ast- 

“tel de analiză însă 'se poate - consultă” cartea. lui Jos. Fabre, La 
„_pensee antique, (De Moise. ă Marc- „Aurtie) PP. 19—68 şi Deussen, 
"Alig. G. d. Phil, MI PP: 68—128, : 
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gilor: şi în ale 'profeţilor,-un caracter: de .univer-: 

salitate. Oricît cră de mic şi, adesea, „desbinat, 

acest regat se consideră în essenţă universal; el. 

aparţinea lumii întregi. Și logica lucrului eră . 

foarte simplă. - . „ 

Dumnezeu este creatorul lumii şi: unicul stăpin 

al ei; dintre. oameni El are'o singură preferinţă : 

faţă de Israeliţi «poporul sfînt> al său. Sub toate . 

raporturile . deci: Dumnezeu „poartă -de grije po- 

porului . chemat. să stăpânească pământul; iar. 

universalitatea apare tocmai din această unică : 

preferinţă a creiatorului către poporul israelit şi.. 

deci către şefii lui politici. 

Principiul monotheistic se repercutează în acela. 

monarhic; principiul universalităţii divine se re-. 

percutează în acela al universalităţii.umane:. 2 

popor — an cîrmuitor.?) 

$ 46. Caracterele psihologice ale 'poporului israelit 

reies şi din manifestările lui literare: psalmul 135.— Se 

pot desprinde caracterele psihologiei generale la . 

Israeliţi (aşa cum s'au arătat mai sus) şi din alte 

manifestări. i e - 

Biblia întreagă (V. 'T.) este încărcată do jert- 

  

1) Se poate aminti în treacăt că această idee, după mulţi au- | 

tori moderni, călăuzeşte şi astăzi sferele superioare alecorganiza- 

iilor politico-religioase ale poporului evreu din diferitele state 

ale lumii. De altfel universalitatea a pătruns şi în creştinism, 

(unde întreaga societate este <o turmă» şi are drept călăuză «un 

păstor») și e reprezentată, în acest domeniu, mai ales prin papa- 

litate; trebue să menţionăm că şi papalitatea a avut un rol uni- 

versal în istorie. e
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fele cruzimii lui Dumnezeu faţă. de oameni. Sunt 

execuţii în. massă numai pentru: o privire indi-" 

scretă : asupra sfintei arce; suut jertfe omenești, 

culturale, etc., pe care Dumnezeu le cere. 

Se mai desprind aceleaşi trăsături caracteristice 

şi din- manifestările de artă. 

“Nu. există. în toată literatura lumii cântări de 

laudă lui Dumnezeu, în care să vibreze mai multă 

simţire, cântări de adevărată admiraţiune a omu- 

lui pentru <lucrările mâinilor». dumnezeești ca 

imnurile Vechiului Testament. Vom cita fragmente 

dintrun singur psalm, pentru ilustrare: ?) 

Lăudați numele Domnului, lăudaţi, sclavi, pe Domnul... 

Căci Domnul şi- a. ales pe Iacob, pe. Israel ca moștenire pen- 

tru sine. 
Toate câte a vroit Domnul a făcut în cer și: pe pământ, pe 

mări şi în toate adâncurile. 

Ridicând norii dela marginea pământului, făcu fulgere pen- 

tru ploaie. El scoase vânturile din camerile sale. 

El. a bătut pe intâii pâscuți ai- Egiptului dela om până la 

animal. 
El a trimis semne și minuni în mijlocul tău, Esiptale, în * 

Pharaon și în toți robii lui. | PR 

El a bătut popoare, multe şi a ucis puternici împărați: pe 

Seon regele Amorrheilor, pe Og, „Pegele Basanului şi toate rega- . 

tele Hanaanului. . 

Și dete pământul lor ca moștenire, lui Israel, poporul Său, . 
Doamne, numele tău este spre „vecie. și amintirea ta din near 

în neam. 

Căci apără Domnul, pe poporul său și. se va “îndura de . 

robii lui. 
Idolii neamurilor sunt argint. şi aur, lucrări ale mânilor ou- 

menilor. 

  

1) V.'T. Psalmi, 135, 
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Casă a lui Israel, binecuvântați pe Domnul; casă a lui Aaron, 
binecuvântați pe Domnul. 

Casă a Lui Levi, binecuvântali pe Domnul: voi cei ce vă te- 

meţi de Domnul. 
Binecuvântat Domnul în Sion, cel ce. locuește Ierusalemul. 

-Isvoare şi Literatură, . 

Reuss : îi: La': Bible; 17 vol. 1877 —1831 (trăducere cu in- . 

" troducere şi comentarii). 

Kautzsch. .' Die heiligen Schriften des A. T., (ed. 111) 1908. 

ua + Die Apokryphen und Pseudepigraphen des A. 7 

su 2 You 1909, 
Nowack -: “Hand-Commentar Zum A. 7, 1901 şi urm, 

Wellhausen -'”' Reste arabischen Heidentums, (Skizzen und Vor- 

„î* arbeiten III, 1887), i 

Ru Smith. . Lectures on the Religion of the Semites, 1880 

„(Die Rel, der Semiten, trad. de Stiibe, 1899). 

Tlie Religion of the Semites, (ed. 111) 1904. 

Meyer : Die Israeliten und ihre Nachbarstămme, 1906. 

Renan "Histoire du peuple d'Israel, 1—V, 18861893. 

Stade ' ..: - Geschichte der Volkes Israel, 1 (ed. I1) 1889, N. 

- ed, 1) 1888, ; 

Kitlel .. . . Geschichte der. Hebrăer, : 2 vol. (ed. Li şi nn, 

| - 21909 şi 1916. A | 
leremias Das alte Testament in Liehie des alten Orienis, 

"- (ed. IL) 1916, 
Wellhausen '  Prolegomena zur Geschichte Israăls, (ed: V) 1904. 

„o “Israelitiche: und Jiidische Geschichte, (ed.. Vi1) 

1914 i 

Schrader .. . Die Keilinschriften. und. das “Alte . “Testament (de | 
- Zimmeru şi Winkler) 1903. - : 

Budde : + Altisraelitische Religion, (ed. 111) 1912. 

Seilin "“. Einleitung în das alte Testament, 2 vol. 1910. 
.. . „i
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47: Concluzie. Incheind 'cu "Orientul 'egipto- - 

sosit se cuvine a pune în relief câte o scurtă 

| caracterizare: una istorică, ecalaltă filosofică. 

Celo mai vechi civilizaţii aie Osientului apropiat 

apar în lumina istorică pe la începutul mileniului 

IV şi îşi au leagănul pe un ținut cuprins între 

“următoarele extreme. geografice :.: la -. nord-vest 

munţii Taurus, la nord-est munţii Zagrus, la sud: 

de o.parte: pustiul arabie,, de alta cel african,, 

Dacă într'o primă fază istorică: „Camil. IV şi III): 

sar putea admite ipoteza că civilizațiile cuprinse 

în aceste margini nu s'au înrîurit reciproc, în. 

faza: a doua însă. (mil. II şi 1) această comunicare - 

în orice caz a avut loc pe teritoriul Syrian. 

Acolo s'au întâlnit, ori s'au înlocuit reciproc; 

curentele de civilizaţie care pornesc din cele patru 

direcţii cardinale. ...- . 

Insă. un centru do. atăcţie nsîntreruptă, . în. 

mişcarea ;semenţiilor omeneşti . din cercul Asiei -! 

anterioare, îl formează Babylonul din cauza aşe- 

„ării sale economico- -geogrâfice.. Aci roese popoa-" 

rele, rând .pe. rând, fie spre a continua o veche 

tradiţie, . fie spre a inaugura. una. nouă. 

Civilizaţiile egipto-semitice ajung, probabil, prin 

Chetiţi şi, sigur, prin Fenici - la țărmul meditera- 

necan şi în.insule, comunicându-se substratului 

prehelenic din wileniul II, şi. Grecilor mileniului I. 

” * - ' st pi 

Se poate vorbi, aeci, de o filosofie a *reniuri= 

lor din cursul mileniilor 3, 2 şi din prima parte a 
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"celui':dintâi, la popoarele :egipto-somitice ?: Putem 

“considera drept filosofice:: fie scânteierile- de:gân- 

“direj' fie preocupările 'de 'orâin 'sentimental care 

“au 'pătruns” inimile” şi au <luminat> cugetul, “ori: 

- au “<mântuit» conştiinţa masselor 'ce au: populat 

„câmpul de! „apus al civilizaţiei! asiatice? tii 

"Din: expinerea! precedentă ne este îngăduit. a 

răspunde următoarele: pi “ 

Se poate vorbi, evident, de o stare generală a 

“civilizaţiei. din cîmpul orientului apropiat, inclusiv, 

de cultura, sufletească ce se: desface din -elemen- 

“tele supraviețuitoare. ale. acestei : civilizaţii. So 

poate deci scoate, cu: destulă:probabilitate, psiho-! 

'logia colectivă.a unui::popor. sau: clase, la.0. epocă: 

| determinată, odată. ce: am :prins. ideile, gândirile, 

|şi fapiele ce alcătussc istoria :propriu zisă. a acelui! 

; popor. O” asemenea. încercare constitue : de fapt 

! studiul: denumit :îsto7 fa-culturii. NS 

Dar acest: proces al. ideilor: predomnitoare: nu 

“se concepe. da :stând: în loc; proces: este: evoluţie, 

--e: transformare, înrîurire. Se urmăreşte deci:'și 

- înapoi: genetice, fenomenul. :Aceasta obligă să ieşim 

din. cadrul. istoric. al; unui singur popor: şi,: col 

mai: adesea, să urmărim: până foarte departe, din 

popor în: popor, din clasă în :clasă, din. epocă în 

“epocă, inrîurivile: Doterminarea, în raporturile de 

- "cauzalitate, a: acestei: filiaţii ne poate ridica Ia: 0 

"ultimă" sinteză: -amitatea.--istorică univer sală. a 

senului uman; acest aspect este după noi! singu- 

„rul pe care îl credem „propriu ai fi numit filosofia 

- ÎStOricăi: i e at
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„Bxistă însă cercetări istorico-filosofice care se 

ocupă de ceeace esto proprietatea de gândire a 

fiecării individualităţi superioare;. cel mult dacă 

“so ostenese să arate îiliaţia între: capetele cuge- 

„tătoare, atunci când ea există. Acestea sunt obiş- 

nuitele scrieri de. «istorie» a. filosofiei, care în 

genere nu au în vedere nici spaţiul nici timpul, 

ci privesc doar ideia nudă şi sistemul de cugetare 

formulat de fiecare filosoi i în: parte, 

Dare din aceste aspecte se aplică mai propriu 

 epocelor: sus pomenite? 

Gândirea. niitico-religioasă, care este inăsătura 

- distinctivă a popoarelor orientale are, e drept, 

puncte de analogie cu gândirea filosofică, dar se - 

„ şi deosibeşte profund de aceasta. din urmă. -Amân- 

două sunt, întradevăr, derivaţiuni necesare ale 

acestei scântei, de ordin superior, ce sa numit 

lumina conștiinței. In consecinţă, amândouă sunt 

“încercări: de deslegare a enigmelor către care 

conduce conştiinţa; :dar, din. nefericire, enigmele 

“încep tocmai: unde se opreşte călăuzirea lumi- 

“ noasă a conştiinţei, iar-aceasta nu ne-a lăsat de- 

cât doar sub vraja unei puternici suggestii. 

Aci drumurile se despart; drumul mitice este 

călăuzit de fantezie, cel filosofie .de rațiune. 
Ca armură, filosofia se foloseşte de datele şti- 

inţei; gândirea mitică se îmbracă în formele atră- 

gătoare pe carei le pune la dispoziţie imaginaţia: 

“astfel nasc artele. | 
Din punet de vedere al subiectului, filosofia 

este opera personalităţii superioare; mitul şi re- 
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ligia e produsul comun al factorului colectiv. Cea.-' 

, dintâi se alcătueşte prin respectarea legilor rațiu- : 

nii. şi a datelor pozitive'ale experienței ; cea de a - 

doua primeşte icielaţia: ca: o necesitate: psihică 

şi are ca resort interior—credinţa. 

“Astfel fiind lucrurite; se poate scoate din Orient 

caracteristica::vieţii sufleteşti a popoarelor; ''s€.. 

poate urmări şi înapoi, genetic, 'svoluţiunea idei- - 

lor; se pot stabili: înriuririle și determina rapor- 

turile de cauzalitate. . RI RI 

Dar nu se pot. cci-cota patriziloniile de cugetare : 

ale personalităţilor, pentru simplul motiv că 

acestea, chiar când există, se pierd în anonimatul 

colectivităţii; individul nu are încă o existenţă 

morală distinctă, nu simte nevoia înter pă să aibă. 

Spiritul acesta al massei este constant stăpă-: 

nit de puterea mistică a divinității, care apare 

pretutindeni şi sub toate formele. Soarele, luna, 

astrele, animalele, copacii şi chiar obiectele pot 

fi divinităţi temute. 

Dintre oameni numai regii ajung a conţine 

cevă din divinitate, în calitatea lor de condu- 

cători nediscutaţi ai poporului. De aceea ei tind 

să devină împărați ai lumii întregi, divinitatea 

fiind a lumii. 

Din acest fel de a înţelege lucrurile, a rezultat 

că şi organizarea politică a fost considerată ca 

emanaţie a divinității, iar forma cea mai pro- 

prie de guvernământ a fost, fireşte, incocrajic, | 

Greaţiile poetice şi de artă încă nu apar in” 

dependente, ci - numai în funcţiune de preocu-



90 

parea divinistă.: Elementul estetic este: accesoriu, 

şi deci. întâmplător. In -poezie :străluceşte: imnul :: 

și -rugăciunea, în artele 'plastice icoanele divini- . 

tăţilor ; -printre acestea, mai 'cu-seamă cele the-. 

riomorfe. E ii SI 

Astiel putem înţelege adevărul caracteristic, con- 

ţinut în cuvintele orientalistului Renan, 1): caucune.... 

grande pensâe morale ne ;pouvait sortir de races... 

abaisses par. un: despotisme sâculaire et. accou-. 

„_tumâes ă des institutions qui. enlevaient presque;;; 

tout :exercice ăla -libert6 des individus> 2). 
5 PI a 

js 

Rai 

      

.. 1 . i . ? - . Pai 
Da ; cea? Pa 

îi sta „a... a. cc... sd pa. Du ? 

  

1) Hist. des Origines du Christianisme, |, pi 4.” 
2) Un examen al „problemei religioase, cu toate discuţiile ce 

comportă, se face în' scrierea lui Har. „Hoitding,. “Religionsphilo- | 

sophie (trad. germ. de'F. Bendixen), Liepzig,: 1901.: Să 

 



  

i CAP. vI: a taci 

    

Greci ip 
pm 

E 

” p. ae : 

. E tiberare oa “spiritului. 1 Tdei şi fapte i în n istorii a univ versală 

i, pg 

1i$ 48, Eliberarea: spiritului — operă. a 2 poporului: grec. 

Bliberarea spiritului omenesc. de atmosfera apă” 

„sătoaro: a .divinismului'care stăpâneşte viaţa 'isto- 

-rică a: popoarelor orientale, eliberare privită. şi 

“sporadic, la individualităţi, şi generic, la colec- 

 tivităţi,. este darul pe care ÎL aduce - umanității 

cultura elinăz : 7 

"Această: eliberare : este. “as4f6l. urmarea. unui 

“lung proces: istorie ce'ia. ființă” în : mijlocul 'se- 

minţiei ioniene 'diu Asia: Mică” ȘI se desăvirşoste 

“în Atena vârstei lui Pericles.."- - - Da 

- “Un capitol: plin 'de “interes din Gvoluţia. spiri- 

„tai omenesc îl: formează tocmai .lămurirea cau- 

“zelor intime şi externe, care au:prezidat şi au de- 

terminat acea mare prefacere. suiletească : :-de la 

„atitudinea umilă, a, imnurilor, prin care nu pă- 

| trundea.. de; cât. 0. umbră,; a: gândirii. mătice,, până
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la psihologia liberă şi demnă, pe care o exprima 

tot mai accentuat întâi poezia eroică, lirică şi dra- 

matică, pe urmă literatura filozofică şi ştiinţifică, 

literaturi ridicate pe ruinele mitului şi teologiei, 

$ 49. Inţelegerea evoluţiei ideilor prezintă dificultăţi 

mai mari de cât cea pragmatică. — Este din capu. 

locului vrednic de observat că multe din expli- 

cările ce se dau în.acest domeniu, al ideilor, 

prezintă caracterul ipotetic; şi se înţelege decb: 

doar în cercetarea evoluţiei gândirii.se operează 

cu elemente mai puţin. concrete de cât sunt fap- 

"tele (res gestae) ce se întâlnesc de obicei îndina- 

mica istoriei propriu zise. 

Intradevăr, pe când. fapta rămâne, fie şi sub 

-torma ei brută, zboară gândul şi adesea este 

pierdut pe vecie, dacă nu se. întâmplă a filegat 

de o faptă, care 'să-i prelungească amintirea. Şi 

apoi fapta, oricât de mută, privită chiar. sub ra- 

"portul mişcării neîncetate, aruncă totuşi o eloc- 

ventă lumină posterităţii. i 

„Când însă urmăreşte cineva: fie pr efacerea ge- 

nerală a spiritului social, fie. numai -gândirea 

filosofică a individualităţilor, atunci este silit. a 

plută ântw”o atmosferă mai mult de abstracțiuni, 

atmosferă din care lipsesc câte odată chiar.punc- 

tele de: razim.  Esto ceva din acea deosebire ce . 

_se face în filosofie între concretul perceptibil şi 

abstractul inteligibil!) . . 

  

1) Cf. în literatura românească, cu privire ia ideile din s 49 
“Iorga, Cărți reprezentative în. viața: omenirii (p,3 şi urmă, lucrare
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"$ 50. Dificultatea în urmărirea firului ideilor . creşte 

pentru antichitatea. greacă, unde înfloreau. mai ales. con- 

tactul social şi şcoalele filosofice orale. — Cercetările 

“cu caracter: filosofie asupra vremurilor. vechi 

prezintă : însă greutăţi necunoscute pentru cer- 

cetările timpurilor noi. Acestea au pus toată în- 

țelepciunea în :documente literare ce n'au fost 

atinse. de 'vicisitudinile vremurilor, cum au fost 

expuse operele antichităţii...De. aceoca, -ori câte 

apropieri de texte şi împrejurări ne-am sili :a 

face, gândirea celor mai mulţi filosofi greci ne 

ajunge mult trunchiată. 

Afară de aceasta, antichitatea formează. o lume 

aparte, şi ca material de informaţie, și ca atmos- 

feră sufletească, ambele fundamental: deosebite 

de lumea . timpurilor. moderne. Progresul ideilor, 

săvîrşit în strânsă legătură. cu restul vieţii: isto- 

rice, nu poate fi nici o clipă separat de această 

viaţă fără pagubă. Astfel, istoria cugetării în anti- 

chitate nu poate fi considerată de cât ca un.ca- 

pitol încadrat în istoria civilizaţiei şi a culturii 
antice ; la rândul său, aceasta este.o partea 
istoriei universale . propriu zise, în , înțelesul: cel 

mai larg al acestui termen.:. : ..: 

Ca ilustrare a celor de mai sus, este deajuns 

să amintim rolul, foarte însemnat pentru desvol- 

în care ni se înfățișează un colţ din storia universală prin prisma 

cărților — deci a ideilor. | 
„Se poate scrie într'o anumită formă istoria universală pe baza, 

ni: a faptelor ci a cărților, fiindcă fără îndoeală că și cărțile 

pleacă din anumite fapte, dar tot mai mult faptele pleacă din 

ideile care sunt emise în cărți“, p. 3. 
E
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“4area: cugetării filosofice la Greci, pe care l-a 

“avut această -vastă activitate orală a “capilor de 

şcoale filozofice în decurs de secole!). Discuţiuni 

de 'covîrşitoare importanţă, susţinute în suprave- 

ghorea atâtor: scolarhi de felul !lui Pythagoras 

-în 'Kronton, Xenophanes: în Elea, Sokrates în 

“Athena, vor rămâne: deapurure o strălucitoare . 

„pildă .că: gândirea filosofică a luat fiinţă din con- 

“tactul. social provocat .de! viaţa de toate zilele. 

:Din. nefericire, contururile acestor disputaţiuni 

: filosofice sunt menite a rămâne pentru totdeauna 

no definite cu preciziune său chiar 0 taină. 

; Pentru înţelegerea. gândirii filosofice a tim- 

-purilor moderne este deajuns: de -cele'mai multe 

: ori să 'se 'cerceteze opera literar-filosofică ; din- 

“tmînsa: apare pentru. spiritul critic, . fără altă: 

greutate: origina, evoluţia şi sistemul de cuge- 

“tare la individualităţile filosofice. . , 

- : Pentru cea mai mare parte din. evoluţia gân- 

- dirii în antichitate, documentele literare originale 

“lipsesc, sau sunt așa de reduse la frânturi *), în 
„cât nu ne putem lipsi: de cercetarea complexului 

vieţii din epoca: aceea, pentru: stabilirea tuturor 

raporturilor posibile, din care poate să reiasă 

1) Cum se vede de altfel chiar din Platon,. Phaidros, 216 E. 
şi 278 A. 

2) Adunate complet de Fr. Mullachius, Fragmenta Plhiloso- 

- phorum' Graecorum 2 vol. 1831, Paris Firmin Didot şi Fr. Pocscos 

Philosophicae,. 1 vo!. 1833, Firmin-Didot, Paris. De asemeni, 

expuse cu o critică ireproşabilă şi cu traducere germană, însă e- 

complet, de Hermann 'Diels, Die Fragmente der Vorsokratiker, 

3 ed., 2 vol., 1912, Weidmann-Berlin,' (şi un Wortindex de.W. 
Kranz). ADIO EDP ID



95 

lumina : raporturi cauzale — de la fapte Ia idei 
de la idei la idei şi de la idei la fapte. „i 

Cu un cuvânt, spre deosebire de filosofia: -mo- . 

dernă, tratarea problemelor de cugetare ale an- 

tichităţii impune cunoaşterea cadrului întreg ul 

vieţii materiale şi intelectuale, şi în. deosebi lite- 

ratura. din  epocele respective 1), i 
y 

Ş 51. Expunerea “fazelor de evoluţie, a spiritului gân- . 

ditor la Greci. în. raport cu .istoria propriu: zisă. şi: cu . 

istoria literară.—O expunere evolutivă a fazelor în.., 

care s'a îmbrăcat spiritul general şi cel gânditor. | 

la Greci, până să ajungă la formele de cugetare; 

filosofică ale lui Platon şi la acele de cugetare : 

ştiinţifică ale lui Aristoteles, este în legătură pe 

de .o parte cu.istoria propriu zisă, pe.de alta. 

“cu cea literară — întrucât acest Spirit se poate... 

urmări. şi. în, literatură. E 

Pentru ca totuşi domeniile să nu se , confunde, ţ 

este trebuinţă să. facem o mai precisă delimitare, 

o caracterizare mai apropiată a obiectivului fie-" 

căreia din aceste studii. 

Istoria propriu zisă urmăreşte, cum se ştie, 

înainte de toate faptele (= res gestac) şi înlănţui- - 

rea lor cauzală. . N n. 

Istoria literară se preocupă: de jealizarea fu. 

mosului prin mijlocirea cuvîntului, care. exprimă 

idei, simţiri, şi chiar fapte... N . 

1) Numai astfel trebue'să se înţeleagă . de ce în“ noțiunea fi , 

lologie clasică sau cuprins cercetări din cele „mai variate do-. 

menii ale vieţii şi culturii antice: dela studiul comparat'al lim-.: 

bilor, pânăla acela al religiilor şi filosofiei popoarelor vechii, 
A
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Insă 'ori câte fapte şi acţiuni. ar conţine istori ia! 

literară, acestea nu sunt acolo spre a fi explicate: 

ca atari, ci numai spre a sluji re ealizării estetice"). 

-$ 52. Rolul ideei în mersul istoric al evenimentelor : 

în raport cu fapta şi cu întâmplavea.— In ce legături 

stau însă, şi una şi cea de a doua, cu domeniul 

pur al ideilor ? O primă şi însemnată discuţiune 

se naşte în jurul întrebării : oare în desfăşurarea 

vieţii istorice şi, în genere, a mişcării omeneşti 

este la bază, ca mobil, elementul ideal--un fel de 

1505 profan, este cel energetic miaterial—un z0dyua 

fără aureolă teoretică, ori “poate este numai în- 

tâniplarea oarbă care stârneşte și “amestecă! mer- 

"sul evenimentelor? : : 

“Im orice “ipoteză ar fi pusă, problema nu este 

nici uşoară nici solubilă. Mult discutată de filo- 

sofi şi de istorici, ea capătă cele mai. varii des- 

legări, după punctul de plecare al fiecăruia. 

Pentru' antichitatea greacă o interpretare idea- - 

listă a vieţii, în care mauri: per sonatilaica , (dor 

1) De altminteri şi în studiul critic al literaturii propriu, zise sunt 

două moduri de a privi operele: istoric sau estetic. Pentru ra-: 

poriul între metoda istorică şi cea estetică cf... în literatura noa- 

stră pe M. Dragomirescu, Curs de Literatură Română, 1, prel. 5 

şi 6, Buc. 1913. Punctul de vedere estetic, susţinut de M.: D. este 

o derivație din acela, mixt, al lui 'T. Maiorescu. (Cf. Conv. Lite- 

rare No. festiv a 25-a aniversare, art. semnat de T. Maiorescu) 

şi se opune diametral metodei zisă «ştiinţifică», şi care explică 

personalitatea prin mediu, ete., alui C. Dobrogeanu-Gherea 

(Critice, -vol. Il, p. 192— -229).. E:
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-gewaltige Mann) face istorie, o dă v. Wilamovitz 1) 

în mai toate lucrările sale; dimpotrivă, K. I.. Be- 

loch în -a sa /storie Greacă se apropie de :con- 

cepţia contrarie. La acest istorie massa este 

agentul . efectiv. în istorie; . şi massa lucrează fără 

o normă teoretică prestabilită. Mişcările - sociale 

şi etnice.sunt după dânsul o problemă. de meca- 

nică a forţelor, în mijlocul cărora: voinfele îndi- 

viduale se pierd . neputincioase; ideile: sunt cu 

atât mai străine de cauzele eficiente ale. istoriei! 

Dacă ar fi totuşi să coborîm analiza până, la psi- 

hologie, atunci singur folosul ar. rezistă . printre 

cauze; utilul obiectiv sau subiectiv (cu termeni 

vulgari: interesul economic, material) rămîn 8322 

gure ca o axă, în jurul.cărei se desfăşoară viaţa, 

Aplicat întrun sens exagerat şi impropriu isto- 

riei, un anumit materialism găseşte în istoria uni- 

versală a lui Helmolt un: partizan cu vederi nu 

tocmai largi. Este întradevăr. cu totul nepotrivit 

sistemul lui, de a cântări sau măsură cu metruj, 

acolo unde se cuvine a prefui calităţi sufleteşti; 

Pentru Helmolt. Grecia, fiinacă e mică, are acelaşi 

loc sub soarele culturii umane ca şi un trib afri- 

can egal.de mare — ceeace nici firesc nu este, 

dar mai cu seamă nue drept. 

Ş 53. Ideile şi oersonalitatea în: istorie (Wilamowitz); 

Massele ca factor istoric (Beloch); teoria istorică. a: lui 

Ed. Meyer. Importanța colonizărilor . greceşti. — Cărui 

fapt se datorează. această deosebire de concepții? 

- 1) In Staat und Gesellschaft der _Griechen, . p: 58, zice: ...nur 

der gewaltige Mann die Geschchte macht. - ; i



98 

Lăsând. la o parte: deocamdată discuţiunei, 

oţioasă 'în sine, dacă ceeace dă impuls vieţii sunt 
ideile (întrupate într'o personalitate), fapia, ori 

întâmplarea, e 'vrednic a se aminti aici, cel puţin 

atât: că întâmplările omenești, aceleaşi fiind- pen- 
tru toţi, sunt totuşi osebit preţuite la fiecare din- 

tre istoricii celor trei puncte de vedere; aceasta, 

din cauză. că fiecare concepţie esclude, în jude- 

cată, influenţa celorlalţi factori. 

"Un exemplu de lămurire. 
" Neîndoios lucru că un 'exemplar omenesc bine 

înzestrat — o 'personalitale, cum ar putea spune 

Wilamowitz — este în măsură prin îndrăzneala, 

iniţiativa şi spiritul său pătrunzător să determine 

fapte de importanţă istorică, datorită ideei ce l-a 

însuflețut. 
"Un astfel de spirit, la Greci, pleacă din cetâ- 

tea—patrie şi, însoţit de tovarăşi cari se încred 

“lui, întemeiază prima colonie. (Fericită inauguraţic, 

întradevăr, nu. numai pentru istoria greacă cât 

mai cu seamă pentru istoria lumii!) 

"„. Să se observe însă: dela singulara inauguraţie, 

operă a personalităţii, până la faptul istoric con- 

stant în: aecurs de secole, al marii colonizări gre- 

ceşti, rămâne o distanţă pe care nu cu însuşirile 

şi ideile unui singur spirit iniţiator o putem stră- 

bate şi lamuri. Astiel, teoria personalităţii — a lui 

.: Wilamowitz — după care numai sufletele pauler- 

nic înzestrate făc istoria, este bună şi adevărată 
— însă până aci, la 'iniţiativă. De aici înainte 
sunt încă atâtea împrejurări, fără de care nu ar 
îi fost cu putinţă transformarea unei iniţiative, a
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unui:fapt sporadic într'unul constant, de impor: 

tanţă istorică. e 
Pomenind numai, două din: aceste cireumslantia, 

unul din lumea spirituală, aliul din cea materială, 

- se va vădi cu prisosinţă insuficienţa principiului 

| porsonalilăţii şi ideilor — luat singur. . -+ 

Colonizarea greacă presupune, de pildă, între 

“altele plutire, deci corăbii, material de construcţie. 

“Dacă pământul. nu oferă. acest material,. se înţe- 

"lege, mişcarea va îi cu neputinţă iar superioritatea 

sufletească a indivizilor. îşi 'va găsi orice alt de- 

-rivativ, afară: de acela al colonizării. “peste mări, 

'cu: corăbii. - : SE i 

Admitem însă că există acest material, Perso- 

„nalităţile reprezintă un prea mic procent asupra 

masselor populare. Singure, individualitățile nu 

sunt în stare să creeze fapte de importanţă isto- 

rică; au nevoe cel puţin de.sprijinul massei; ca 

să capete proporţie, ca să: devină :prin;, aceasta 

determinante. Aici este.punctul în:care Beloch!) 

are dreptate; însă partea lui de exageraţie. con- 

stă în faptul că tăgădueşte complet rolul perso- 

nalităţii şi deci al ideii. După dânsul acestea sau 

sunt cuprinse în massă şi atunci personalitatea 

este numai întru atâl mai . deosebită . de. ceilalți 

oameni, întru cât se face czeculoar ea Uno con- 

;vingeri generale, sau nu sunt în sânul masselor 

și atunci personalilaiea predică în pustiu, se 

luplă ca un goneral fără armată. „e 

  

1) Karl | Beloch, Griechische Geschichte (ed. îl, 1912) 

v. întreg capitolul Die Persânlichkeit în der Geschichte pp. 1—16
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“ După Meyer!) [care esto cel mai mare istoric 

modern al antichităţii, şi a cărui concepţie largă 

cuprinde, în explicarea câmpurilor de civilizaţie, 

întreaga istorie a lumii], sunt 

„trei grupe de. ». opoziţiuni care 'revin fără incetare în viața 

popoarelor: evenimente şi. înrîuriri externe de o parte, condițiuni 

„şi motive interne de alta; iradiție, imobilitate și supunere trecu- 

tului de o parte, prog gres, liberă mișcare, luptă contra celor vechi 

și, creație. nouă, de alta; tendințe universale, având reședința în 

'massa omogenă, de o parte, tendințe. individuale, emanând dela 

“personalităţi particulare, de alta. 

“In toate aceste grupe nu. lipsește : dintr'o parte elementul indi- 

“ vidual, din cealaltă factorul general, Unul fără altul.nu poate 

„creiă nimic, deși amândoi stau, într'o perpetuă opoziţie și luptă. 

Dacă factorul general reprezintă veacurile, bătrâneţea, principiul 

“morţii, factorul individual reprezintă raza viitorului, tinerețea, 

principiul regenerator:. - 

"Şi nu este nevoie ca individualitatea să fie o 

puternică şi excepţional de dotată persoană — 

precum pretinde Carlyle în: <Cultul Eroilor»; 

— atâţia oameni de mijloc -croiază istoria cu 

“concursul factorului general şi atâția excepţionali 

"se îrământă o viaţă în nimicuri. -! 

“Puncâul -cel* mai esenţial este totdeauna de a se ști 

dacă conflictul forțelor ce lucrează istoric s'a ridicat destul de 

sus pentru ca diferitele posibilități să-și facă echilibru în - așa 

chip, încât efectul decisiv să se concentreze în actul de voință al 

unui individ, și să primească dela el pecetia proprie ; sau dacă. 

individul (cum se întâmplă adesea în mișcările massei) nu este 

decât suportul efemer al unei mișcări generale, în iocul căruia 

:1) Ed. Mever; Gesch. 'd. Altertums, LI! $$ 99—104. 

—Îp 
—
—
—
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oricine ar fi, ar'lucra la fel. In acest caz individualitatea sa cste 

istoricește indiferentă, pentrică de faot chiar din clipa devenirii, 

nu există “decât o singură posibilitate, care nu este modificată 

„prin factorut personal (n S 101). 

Şi, este bine înţeles că “zicâna.  individialătate 

zicem, în cea mai înaltă .accepţiune, idee, :cuge- . . 

-tare; căci. aceasta este singura creaţie proprie a 
individului. :Din clipa: în care ideea a: pătruns 
în massă, factorul 'general o elaborează, o mo- 

“ditică; (Este drept. că de multe ori o.şi răstăl- 
„măceşte în opozitul ei, aruncând atât de adesea 

“în viaţa. omenirii . picătura elementului. tragic. 

Astfel, 'din . revoluţia . pentru . libertate rezultă 

-dictatura vulgului, din. predică Mântuitorului 

"Isus, plină de'iubire ilargă:a umanităţii, :netole- 

.ranţa până la literă a: sectelor : esclusiviste, din 

religia : profeților. hebrei —i iudaismul ; talmu- 
- dic, ete). ă | : 

Dacă deci procesul. colonizărilor se. oprea. în 

faşe, dacă factorul individual nu eră îmbrăţișal 

de factorul general, nimic nu l-ar fi scos din 

întunericul uitării ; în cât, dacă începutul colo- 

nizării, iniţiativa, nu se poate explică: îndeajuns 

„fără o anumită cutezanţă :— însușire sufletească 
“individuală — execuţia colonizării și consecin- 
"ţele istorice care au decurs de aci, stau i în dreaptă 

“legătură de cauz alitale, între: altele, şi cu împre- 

" jurările mediului social şi cu acelea pur mate- 

“riale, ca 6xistenţa lemnului de construcţie, ete. 
„Ceeace apoi într'o generaţie Sa putut numi 

| “spontaneitate: psihică. a unui - „caracter. individual 

a devenit pentru generaţia următoare un feno-
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“men social obişnuit, iar pentru celelalte generaţii 

'o tradiţie istorică, capabilă. în fapt să creieze la 

rândul său noi dispoziţii sufleteşti, superioare - 

chiar, cum vom vedea că este cazul tocmai cu 

coloniile greceşti. -. IER a 

„Nu trebue să se uite deasemeni că sunt atâtea 

însuşiri sufleteşti, care nau avut parte a se în- 

trupa. în: fapte; care au rămas licăriri de o clipă 

-şi Sau stins îndată, fără urme; precum sunt 

atâtea fapte brute, de proporţie, ce p'au lăsat 

„consecinţe apreciabile. In cazul citat, superiori- 

“tatea de spirit. a individualităţilor din cetăţile 

-eline sar fi revărsat pe alte: tărîmuri, dacă n'ar 

'fi avut loc o serie de fapte de 'ordin curat ma- 

terial: o'mare prielnică plutirii, abudenţa lemnului 

de construcţie, migraţiunea seminţiilor arice de la 

nord spre sud, fapt care a împins spre insule şi 

ţărmul asiatic din faţă, pe cei mai destoinici fii 

ai oraşelor din continent,!) etc. 

S'54. Gândul, fapta, întâmplarea; coincidența' elemen- 

tului extern cu cel intern determină cursul istoric al 

- evenimentelor. Procesul Colonizării. — Dar mai este 

ceva; să admitem :bunele însuşiri ale sângelui 

„elenic; să. admitem şi condiţiile materiale gco- 

grafice — favorabile mişcării pe mare. Acestea au 

existat însă şi. mai înainte —sute de ani; totuși 

mişcarea începe abia la începutul primului mileniu. 

i. 
"cap. 'Zur  Theorie “und *Methodik der : Geschichte (in Kleine 

“Schriften), e Te 
- , 

'1) Cf. în deosebi Meyer, G.d. A. 1? Câp. II SS 99-—103 şi Id. |
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- Intrebarea este: dece atunci și -nu mai târziu 

sau mai înainte? Cine a imprimat întâiaș dată 
printr'un act de voinţă şi energie — mişcarea? 

Toate conjecturile istoricilor pledează pentru 

răspunsul: igrafiunea continentală dela. nord 

spre sud a. izgonit pe: Acolieni şi Ionieni spre 

Asia mică V. , 

“Aceasta nu înseamnă însă „că: orice mişcare ot- 
nică, săvîrşită de orice popor, asupra oricăruia 

altul,: ar produce aceleaşi urmări istorice. ca 'mi- 

graţiunea semenţiiler elenice. ..;:;- III 

Am avut mai sus pilda atâtor popoare din 
câmpul civilizaţiei orientale, care au întâmpinat 

invaziile stând pe loe şi. îndurînd .orice domina- 
ţie. Sângele elenic, 'cei mai buni şi niai ageri din- 

tre ei,-au preferit însă libertatea nesigură a mă- 

rilor, -unei sigure subjugări: continentale; i ar 

tendinţa particulară a celor puţini — individua- 

lităţile —-a găsit ecou în colectivitate. 
Suntem deci în faţa unei coincidenţe fericite 

între elementul extern material şi cel sufletesc 

intern, elemente care, sintetizate întrun moment 
dat — poate de către ceea ce se numeşte înî7- 

lare [=riyn], — creiază faptul complex, creiază 
unilalea islorică, izvor, la rândul.său incalcula- 

bil, de urmări pentru viitor. . | | 
: Deci nu gândul singur, nu fapta, nici îratâm- 

plarea. oarbă determină, fiecare în parte, e căile 

1) Problema acestor migraţiuni + nu este în istorie de loc lim 
pezită ; suntem şi astăzi în stadiul ipotezelor, în care autorităţi 

istorice de' cea mai mare valoare se contrazic. 

Cf. Beloch, Gr. Gesch,, |, întregul capitol VIII şi IX pp. 76—109,



104 
——— 

pe: care se desfăşoară viaţa, ci toate înipreună 

se împletesc, în proporţii care pot varia, şi aju- 

torează astfel progresul; ori dimpotrivă, se. ni- 

micese alteruativ şi înăbuşe în acest chip acţiuni 

de importanţă istorică. E e PI Pa 

Şi, fiindcă istoria în sensul cel mai larg este 

măsura teoretică a vieţii practice, urmează că în 

această unitate de măsură trebue să cuprindem, 

în cessenţă, toate elementele ce -se ţin: de viaţa 

reală. Altminteri, oricât de'sigur şi bogat. intor- 

mată, istoria apare ca operă de ciclop. . - : 

J 

$ 55. Concepţia unilaterală deschide poarta erorii în 

interpretarea istorică. Nu este posibilă prevederea în 

istorie. — Şi toțuşi «historici certant> ; căci, după 

cum s'a spus, concepțiile umilaterale există. . 

Un fapt istoric, fie simplu fie oricât de com- 

plex, constitue o unitate aşa de bine închegată, 

în cât analiza lui în olementele cauzatoare şi al- 

cătuitoare întâmpină greutăţi. : i 

“Când faptul istorie brut există, terenul de cer- 

cetare etnologică şi analitică ar trebui să se măr- 

ginească pentru istorici doar la dozarea propor- 

țiilor cu care părticipă laacea umitale — fapta, 

gândul ori întâmplarea. - | - 

Insă cercetătorii de istorie merg mai departe: 

ei ajung până la tăgada celorlalţi factori, ne- 

agreiaţi. Această escludere deschide portiţa primcă 

eori 

A doua urmare a celor de mai sus priveşte 

factorul întâmplare. Din. moment co se admite
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colaborarea clomentului neprevăzul, urmează cu 

mecesilate că: în această “mulerie este exclusă pro- 

vederea, exclusă deci şi stabilirea de legi gone- 

rale. Intr'adevăr, fiecare fapt se înfăţişază atât 

de mult în particularitatea lui distinctă, este aşa 

de mult el-însuși, în cât o identilicare a două 

evenimente istorice se înlătură cu desăvârşire ; 

odată cu aceasta:se depărtează însă şi speranţa 

de'a face. vreodată ca istoria. să ajungă o ştiinţă 

pozitivă. 

Sau - luat astfel, prin d , gresală, drepi elemente 

ale: unei. şliințe pozilive, asemănările, apr opicrilo 

sau, în cazul. cel mai bun coincidențele aprozi- 

malive, 

Ş 56, Marginile între evoluţia. ideilor. şi aceea a a fap- 

elor — în lumina. teoriilor.. „expuse. In : lumina , teo- 

riilor expuse :mai sus,.se pot lămuri lesne. limi- 

tele între istoria . numită pragmatică şi aceea a 

ideilor: sau: gândurilor co au frământat .0o 'socie- 

„tate. O faptă sau o. serie de fapte, pot naşte idei, 

pot .preface :stări . sufleteşti. generale, pot trezi 

dispoziţii fecunde ale cugetului, în special la per- 

sonalităţi. Dar şi reciproca e adevărată: .starea 

de. spirit a masselor, individualităţile cugetătoare, 

pot creia la::rândul 'lor — prin idei — fapto ce 

mar puteă fi înţelese fără pătrundere a gândului 

ce le-a însufleţit. Şi, pe când sarcina directă .a 

istoriei pragmatice este să lămurească faptele 

săvârșite — în lumina ideilor predominatoare, is- 

ţoria gândirii are ca essenţial obiectiv mişcarea
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ideilor, la individualităţi ca şi la masse, cu apel 

la fapte numai atunci, când sa întâmplat să pur- 

ceadă tocmai din ele. 

De o parte deci: mișcarea vieţii în perspectiva 

ideilor, de alta, mişcarea ideilor în legătură 

cauzală cu viaţa. 

Aceste două discipline sunt ca două cercuri 

care 'se întretae, cuprinzând la mijloc arce co- 

mune. Se prinde între arcele comune desfăşura- - 

rea cauzală a lanţului împletit din idei şi fapte 

de către viaţă. Dar focarele de lumină ale celor 
două cercuri rămîn, pentru fiecare din discipline, 

afară de aceste arce.Una priveşte în deosebi spre 

ceeace se înfăptueşte, spre ce devine o realitate 
pipăită — din câte sau gândit şi s'au exprimat 

într'o societate; pe cealalta o interesează mai. 

ales ce. gânduri au preocupat personalităţile, ce 

simţiri şi idei au stăpînit societatea. 
Cea ''dintii ne: 'duce sub focul luptei; auzim 

zgomotul ei. asurzitor, luăm parte la. înfrîngere 

sau -biruinţă; în cea de a doua ne aflăm încă în 

arsenal, 'vedem doar făurindu- se armele, auzim 

pocnetul . ciocanelor; cel mult 'dacă întrezărim 

vreun'erou încercându-şi armura. | 

“Ou sediul obişnuit în lagărul faptelor, istoria 

ave recurs la forul ideilor; având lagărul în at- 

mosfera gândurilor şi ideilor, istoria filosofică, 

preocupată de liniile generale caracteristice, (aşa 

cum va fi înţeleasă în această. lucrare) ia con- 

tact .cu faptele particulare ori de câteori caută 

în ele o confirmare a generalului,
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$ 57. Ideile nu. pot lipsi -din: mişcarea istorică a lumii, 

Intreaga : evoluţie politica și spirituală a poporului. grec 

este o: dovadă. Este un adevăr necontestat că 

sufletul omenese privit în generalitate, cu ori câte 

excepţiuni aparente, se; înfăţişează ca'0o unitate 

armonică în care toate părticelele fiinţei-lui con: 

verg. către un ţel. Nu este. acţiune .omeneașcă 

fără scop. Astiel se €xplică decă se constată. în 

orice grupare : omenească ::nevoic Împeriousă: a 

unei ovientăvi uniforme a: voinţei coleclive, şi, 

Prin. UPINare, nevoia. unei direcţii hotărite și 

unitare 1). 

Unitatea .politică, întemeiată. pe: unitatea de 

rassă :sau pe cea etnică, nu este de fapt altceva 

decât expresiunea unităţii armonice a sufletului, 

care îşi urmăreşte ţelurile cele mai proprii. Pre- 

ocuparea lui Kriton ri. îgoîiciw oi azofdoi,?), (ceea ce 

în timpurile noi sa numit opiniune publică), 1 nu 

este altceva decât expresiunea uniformă a ace- 

leiaşi unităţi lăuntrice.: 

Şi, dacă alegerea. ţelului de urmărit sau a mij- 

loacelor de atingere a acestui scop tste în atir- 

nare de felul cum cugetă şi ce cugetă colectivi- 

tatea, urmează cu necesitate că orice prelacere 

sufletească a societăţii, tîrăşte fatal după sine și 

în ordinea pragmatică transformări corespunză- 

toare; acestea, ca şi undele apoi, tind să se res- 

frînga până în cele mai depărtate colţuri de 

activitate practică. 
Astfel, în orice proporţie am doza mobilurile 

  

1) Meyer, G.d.A.l!$ 
2) Platon, Kriton 48 N
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acţiunilor istorice: va fi cuvântul, va îi forţa. meca 

nică a lucrurilor sau; cum preferă Goethe 1), fapta 

(die Tat); nu se:poate tăgădui că desfăşurarea 

organică a întîmplărilor istorice urmează "pe îă- 

gaşurile deschise sau. luminate de facla. ideilor. 

Este 'în' afară de orice îndoială că unitatea de 

voinţă colectivă, am numit acţiunea politică, nu 

scapă niciodată de călăuza ideilor. 

O singură pildă luată din destăşurarea poli- 

tică: a poporului grec: ce sunt oare cuceririle 

democrate asupra stăpînirilor oligarhice şi «ti- 

ranice»; ce este apărarea neatîrnării elene faţă 

de Perşi în răsărit, a heghemoniei lor.economice 

faţă: de Fenicii din apus, de cât doar alte forme, 

alt chip de exteriorizare a marelui proces psihic 

ce: se desbate în sufletul poporului .grec, adică 

trezirea treptată dar continuă la viaţă ca îndivi- 

dualitciţii omeneşti ca voinţă şi conștiință, trezire 

care pălvunde pe: nesimţile, ea un suflu nevăzul, 

în toți porii vieţii celine şi 'naşte, în. ordinea 

faptelor, acel ecou care se.repetă în nenumăratele 

ramuri: de 'activitate practică, în curgerea a mai 

mult de cinci veacuri ?: i 

1) Faust 1 p. 28 şi u. (ed Haarhaus).:
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“' $'58. Elementul <rassă> faţă de progresul realizat de 

spiritul clenic.—Cărui fapt datorează Grecii această 

putere inovatoare, în stare să aducă în lume un 

spirit 'din care. s'au nutrit generaţiile a două mii 

de ani? 
Este cu neputinţă a se preciza cat datorează 

această mare preiacere sufletească. “elementului 

subiectiv numit «rassd>. Superioritatea în sinea 

sângelui, de sigur, nu se poate tăgădui; 'ne în: 

credinţează despre: aceasta şi expansiunea celor: 

lalte popoare din familia indo- -europeană ; ne iz- 

beşte: în deosebi contrastul între imobilitatea ci- 

vilizaţiilor orientale şi viaţa plină de mişcare, 

și fizică şi intelectuală, a popoarelor arice. 

Ş 59. Caracterizarea lumii lui ilomer; cum se explică 

independența psihologică a acestei societăţi 2— Insă mai 

concrete şi în orice caz mai concludente: sunt
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înrîuririle extern-obiective: fatalităţi geografice 

şi evenimente istorice dinamice, cum sunt migra- 

țiunile şi războaele. De aceea vom stărui: puţin 

asupra lor. 

Ceă mai veche societate elină, pe care o cu- 

noaștem în amănunt este aceea descrisă de Ho- 

mer. Avem de a face cu Zamea îoniană dela co- 

titura mileniului II spre cel dintii. Precum se 

poate vedeă lesne din operele homerice spiritul 

acestei societăţi este viu, independent, cutezător— 

lucru puţin obișnuit în psihologia popoarelor 

" asiatice. 

Cum se explică aceasta? 
După Wlamovitz acest spirit s'a format astlel: 

Când năvala semințiilor .nordice aruncase peste mare pe în- 

tinsul țărmului asiatic, pe cei mai distinși dintre locuitorii Hela- 

dei, ajunşi deja la un înalt grad de civilizație, (este vorba de 

epoca înfloririi mikeniane) necesitatea îi constrînse să-și clă- 

dească din nou o altă viață. De-aceca unitatea tactică, ca si 

zicem așa, este familia omului de sine stătător, care da porunci | 

soţiei, supușilor şi. sclavilor. In nici un caz deasupra indwidului 

nu stă vre-un trib, ori vre-o comunitate de stat, care să cuprindă 

membri: egal de împuterniciţi. Statul este omul. EL este absolut 

liber, câtă vreme nu i se pune deacurmezișul un altul tot așa de 

liber. Ca şi un zeu—el are în sine legea; săvirșeşte ceva drept 

sau nedrept : după : voință şi:nu datorează nimănui nici o soco- 

teală. Singurele puteri deasupra. lui sunt puterile din el; zeii sunt 
aceia în care. el crede ; reprezentările despre datorie și onoarea 

de om sunt acelea pe care el le recunoaște. 

Dar însăşi aceste puteri pot fi călcate de cl și le nesocotește, 

ori de câte ori pofta şi patima din sufletul său, sunt mai puter- 

nice de cât respectul faţă de ele, căci o forță care să-l con-. 
stringă. a;face : ceeace el consideră . drept — nu există. Dacă a 

păcătuit, îl va pedepsi de fapt conștiința sa : numai ceeace con-
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știința, acest judecător intern, numește astfel, numai. aceea esle 

păcat. Insă nu are nici va găsi vreodată un alt judecător“ 5... 

$ 60. Migraţiunea continentală “a: provocat selecţia 

ioniană ; împrejurările geografice determinate. — Dar şi 

selecţia ioniană, de care pomeneşte Wilamowitz, 

este un fapt cel puţin pe jumătate subiectiv. In- 

tmadevăr, mişcarea seminţiilor; continentale arice 

dela nord la sud nu explică în deajuns emigra- 

rea. Coborirea acestor populațiuni a provocat 

emigraţiunea acelor Ionieni numai, cari; dornici 

de 'libertate, aveau în ei: curajul de a înfruntă 

necunoscutul, părăsindu- şi. cămiriurile şi pâtria. 

Odată săvârşită însă prima mișcare, elementul 

geografic, obiectiv, intervine. 

Plecând spre răsărit şi sud, singurele direcţii 

pe unde îngăduiau coastele peninsulei. cei ce pă- . 

răseau continentul pluteau pe o apă liniştită, gă- 

seau puncte de reazăm în insula apropriată, îm- 

prejurări favorabile peregrinaţiunii. Mişcarea a 

prins uşor și a , putut curând să se e profacă într'o 

datină. 

Fireşte, mai întâi a fost mişcarea fizică, pe 

urmă mobilitatea şi iniţiativa psihică. Căci: marea 

prietenoasă, insulele apropiate şi nenumărate au 

constituit un teren de exerciţiu al mişcărilor: 

dela „primele plutiri şovăitoare, până Ja -thala- 

  

“DC. Introducerea la Griechische Tragoedien v.1l p. 121 şiu: 

vezi şi lIdem Ueber die ionische Wanderung, bul. Acad. Berl., 

p. 59 şi u. Deasemeni, asupra „aceleiaşi chestii şi -Th.  Gom- 

perz, Griechische Denker |, p-5 5 (ed, UI) Capitolul Bedeutung 

der Kolonien.. .. .



"112 

ssokratia economică şi politică caracterizată prin 
lungile navigaţii comerciale, care isbutiseră să 
lege ţărmul ionian de o .parte cu Bosphorul 

kimmerian, de alta cu .<colodnele. lui Iercules.» 

“S GL. Particularismul “cetăților. şi insulelor greceşti.— 
Trebue, aci să observăm încă o "urmare; “răsfi- 
rarea insulelor, mulţimea lor — aproape 600:)— 

a 'trozit cu vremea un individualism primejdios 

independenţei. panhelenice, De altfel acelaşi fe- 

nomen se „petrece Şi pe continent unde cetăţile 

sunt, “precum se ştie, tot aşa de izolate din cauza 

configura aţiei, geografice acoidentate.. . 

«Nici o mirare,zice Păhiman 2), dacă de aceăstă împrăştiere geo- 
grafică se leagă și un particularism politic foarte pronunțat, dus 
chiar până la caricatură. Cel mai mărunt ținut era însuflețit de 

zelul de a-și susține independența,. «autonomia» sa, faţă de ve- 

cini,. „de care însăşi natura îi apără așă de bine». 

“Şi, nu se poate tăgădui că această izolare a 
determinat în primul rând o tendinţă spro acoa 

UbIdEELA, . economică. care condiţionează totdeauna 

o independenţă, politică. 

“s 62. Mişcarea colonială <burgheză» a determinat în 
parte 'şi independenţa” psihică. — Se înţelege, mişcarea 

aceasta colonială, pe, care.0 vom dezigna cu un 

1 Th. Fischer, in “Das. “Siid-ost- vecken des mitteltăndisches 

Meeres, Internat.: Wochenschrift, 1910, p. 408. 
2) Griechische Geschichte u. Quellenkunde, ed. 5, p. 58.



113 

termen tehnic “modern, burgheză, a creiat carac: 

tere aventuroase, a trezit o adevărată atmosferă 

psihică de' întreprindere. Oameni: cari au rupt 

odată cu tradiţia din patria continentală, îrun- 

taşii generaţiilor din secolii 8,'7 şi 6, cari. se 

despărțiseră, de familii şi patrie, au avut de bună 

seamă tăria imorală :'de: a rupe totodată ŞI atâ- 

tea alte fire mai slabe, 'ale' -vechilor tradiţii, clă- 

dindu-şi aşezări de viaţă nouă — autonomă. : 

"Az-owzia — colonia, acest cuvînt nu indică în 

greceşte punctul de sosire ca latinescul colonus, 

colonia, ci acel de plecare 'de acasă. şi într'ade- 

văr, fapta precumpănitoars la Greci'a fost toc- 

mai hotărî îrez, îndrăsneala de '« 'plecă de acasă; 

iar cine are acest curaj este suileteşte un revo- 

luţionar faţă de tradiţie. | 

Oricâte legături de natură religioasă se vor fi - 

menţinut cu vremea ! între colonii şi metropole, 

colonia nu era totuşi 0 dependenţă a statului 

colonizator; ci era, ea: însăşi, un stat: complet 

şi independent, zice chiar apologistul rosturilor 

religioase în viaţa cetăților antice). 

$ 63. Contactul cu Orientul inropiat — “prin Chetii. 

Ajunşi şi stabiliţi în noile aşezări depe țărmul 

asiatic, noi factori! obieelivi îmbogăţesc şi pro- 

movează viaţa sufletească a Grecilor ionieni. 

Mai. întâi contactul. cu cultitvile orientale. "ăr- 

murenii, autohtoni ori. veniţi de mai nainte, 

  

1) F. de Coulanges, La cife antique, p. 252, i
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aveau încă. din cursul întregului mileniu al doi- 

lea o sumedenie de elemente ale civilizaţiei orien- 

tale. In deosebi prin Cheltiţi!) acest contact a 

fost, probabil, efectiv. i. 

Săpăturile lui Schliemann au arătat încă din 

1873—75 prezenţa, în Troia cea mai veche, a unor 

obiecte caracteristice Orientului. Mai târziu, ace- 

leaşi obiecte, privite în lumina progresului ştiin- 

ţific, arătară că Troia, şi prinurmare oraşele dv 

pe țărm, nu erau străine. de străvechea! cultură 

mai-ales semită a orientului apropiat. 

„Descoperirile recente din capitala -regatului 

Chetit întăresc pe de altă parte tot mai mult ipo- 

_teza că acest popor, care la 1925 stăpânise chiar 

Babylonul;: ) care la 1290 încheia tratat ex cquo 

cu marele Ramses II al Egiptului,) a putut in- 

fluenţa populaţiile thraco- -phrygice în aşa măsură, 

în cât printrinsele să se transmită Helenilor. io- 

nieni elemente ale civilizaţiei asiatice—îndeosebi 

a popoarelor syro-babilonice, — elemente pe care 

le deţinea poporul Chetit; - | Da 

îi 

$ 64. Poporaţia prehelenică şi Orientul, după descope- 

ricile lui Schliemann.— Se parc că .rolul cel maiîn- 

semnat al Chetiţilor a fost să: stabilească con- 

tactul. între două câmpuri de civilizaţie de cea 

1) Cf. C. Schucharăt, “Schliemanns Ausgrabungen îm Lichte der 

heutigeri Wissenschaft. (ed. Il) p. 97, 283; 56, 112, 173 şi urm. 

323, 236, 373. Deasemeni, Meyer R. u. K. der Chetiter, 

2) Meyer, G. D. A. l p. 69% şi urm. 

3) Id, ibid. p. 709 şi urm. 
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mai mare importanţă: câmpul: babylonic şi cel 

helenic, bine înţeles. într'o fază anterioară -hele- 

nismului. Deşi descoperirea integrală a acestui 

rol este: încă în sarcina viitorului (când se va 

descifra limba chetită) totuşi, din documentele 

monumentare şi literare desgropate în timpul din 

urmă se pot stabili.unele puncte. e 

In mileniul III Chetiţii. erau răspândiţi prin 

mai toată Asia mică, până spre ţărmul egeic. In 

acelaşi timp, după cum :arată textele. din Bog- 

hazkâi,!) Chetiţii erau în contact direct cu popoa- 

rele babylonice; prin acesta. şi sub înrîurirea 

culturală a acestora. .... .:: i: . 

Pe la începutul mileniului II (1930), precum se 

constată din cronicele Babylonului, Chetiţii au 

năvălit în. <capitala lumii; între anii 1400 şi 1250 

ci au dat chiar o dinastie puternică Babylonului, 

ceeace întăreşte şi mai, mult legăturile de ordin 

cultural între aceste popoare. a | 

Cam în aceleaşi vremi. însă (pe la 1500) Che- 

tiţii îşi aveau şi propriile :lor centre politice la 

nord-vest: unii, Jfaiti, cu capitala în oraşul ce 

purtă acelaşi nume, lângă fluviul: Halys (azi Bo- 

ghazki6i), “alţii, Mitanni, la nordul Syriei şi în 

Mesopotamia, ţinut unde sa desfășurat în urmă 

o cultură craniană de: origine arică) ..  : 

  

1) Aceste texte numite „Cappadokice* se publică de Deutsche 

Orientgeselschaft ; până acun au apărut două volume, la '1915. 

Cf. Puchstein, Boghazkăi, Verăffentlichung der D. 0. G.,1912.... 

2) In textele arhivei regale “din Boghazkii, a Chetiţilor, scrise 

în limba oficială-babylonică, sunt pomeniţi aceşti Ari, Harri : cu 

zeii mai însemnați, cunoscuţi din Vede: Indra, Mitca, Varuna, Na- 

satya, ceeace arată că, în acest mileniu 2, Chetiţii posedau şi 

elemente ale culturii arice craniene. - ÎN
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Înriurirea. chetită se exercitează de fapt asupră 

populațiilor phrygo:trakice, din Asia mică. 

O nouă lumină aruncată.de progresele assyro— 

şi egiptologici asupra descoperirilor lui Sehlie- 

mann arată: tot mai multe puncte de asemănare 

între civilizaţia primitivă a pământului helenie şi 

aceea a orientului asiatic apropiat. | ! 

“Unul din aceste punete: este theriomorphismul, 

comun într'o: parte şi alta; iată şi cîteva pilde, 

“In straturile celui mai adâne Ilion, — care ar 

roprezenta. mileniul III, — s'au găsit picturi pe 

vase, unde figuri omeneşti, grosolan făcute, poartă 

un cap aidoma „bufniței, probabil homerica Yhani- 

„zis “Ahphm, 

La Mykenai s'a descoperit un: cap de juncă în 

argint, 1) 'care a fost identificată cu Boâzris “Io. 

In Creta cra faimosul: minotaur; apoi: toţi 

centaurii, sirenele şi celelalte animale mai mult 

ori mai puţin umanizate. 

In legătură cu aceluşi! neriomorphisn, irebue 

să punem şi stadiul decudenjei totemismului, 

când “animalele au fost coboriîte la rangul de 

asocidle numai, ori: favorite,:ori luate ca simple 

atribute ale divinității. Astfel, Aphrodite-Astarte 

din Kypros este totdeauna însoţită: de două po- 

rumbiţe; o altă zeiţă din Kreta este între:doi lei, 

întocmai ca Kybele de mai. târziu; alta ţine doi 

şerpi, întocmai ca: helenica Artemis. Poate însăşi 

cunoscuta coloană cu lei de pe poarta cu acelaşi 

nume din Mykenai reprezintă nişte divinităţi. 

  

1) Cf. Schuchardt, Schliemanns Ausgrabunsen (ed. II) p. 280).
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Cele 'şease morminte regale: din akropola :My- 

kenei - conţineau măsci' de aur, cupe, un întreg 

tezaur, etc. 1), care aminteşte cultul morţilor. dela 

Egipteni. De aceea, fără a se :putea încă stabili 

în ce chip 'a' avut loc această comunicare primi. 

tivă, nu este îngăduit a se ignora elementele 

comune ale unui substrat primitiv. In' aceeaşi 

ordine de idei se cuvine a pomeni apropierea cu 

orientul şi pe tărîmul tradiţiei mythice, mai ales 

în :continentul Asiei mici.. Astfel, precum s'a 

văzut %,: cultului balbuonic Jstar-Tammuz îi co- 

respunde,. la poporul I.ydian. din' apropierea : 

coastei şi la Phrygi, cultul lui Attis din. Pes- 

sinus. Acest cult a pătruns, cu mythul său, şi la 

Greci, schimbându-se doar numele divinităţilor 

în Core şi. »Dometer ). 

S 65. Contactul cu Orientul apropiat — prin Phoe-. 

nici. : Inriurirea: Orientului! pătrunde? însă prin 

mijlocirea altui: popor Phoenicii ;. și pe altă 

cale, — a comerțului maritim. 

"Precum se ştie, Phoenicii :au fost cei mai iscu- 

siţi <colportori> 'ai vremii; în orient, aproape 

singurul element mobii întwo lume imobilă. Prin 

ei s'a desăviîrşit “procesul de transmisiune a te- 

zaurului cultural — de la orientali la Greci. Este 

  

  

1) Cf. Schuchardt, Schliemanns Ausgrabungen (ed, ID p. 199 

şi urm. ($$ 4—10). NE 

2) Supra $ 23. 

3) Menţionat şi de Herodot, IV, 70 şi Jlutarch, de Is. et Osir. 

- 69, Cf. şi P. Decharme, Mylfologie... p. 380. -
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de ajuns să se amintească un singur factor — 

de importanţă covârșitoare pentru progresul: ci- 

vilizaţiei omeneşti — Sericrea fonelică şi .carac- 

tevele grafice, pe care Grecii le-au primit dela 

Phoenici ), pentru ca fiecine să înţeleagă cu cât 

a venit orientul. la massa civilizaţiei şi progre- 

sului continuat de Greci. Ii 

$ 66. Inriurirea săvirşită de economia: comercială; 

contaciul cu Lydienii.— Afară de transmiterea ele- 

mentelor concrete, sunt însă şi alte infiltraţiuni 

culturale, care nu au nevoie de.sensibilizare ma- 

terială.. Este înrîurirea .pe care o săvîrşeşte con- 

laciul dintre om şi om, este suggestia pe care o 

provoacă ocupaţia zilnică, atunci când ea îţi 

impune contactul cu oameni.. Şi în această 'pri- 

vinţă Grecii au întâlnit în Asia mică un popor 

de vechi neguţători — Lydienii; iar pe apă, prin 

“ porturi, Sau întâlnit în concurenţă comercială cu 

mai sus pomeniţii Phoenici. 

Negoţ este, înainte de orice, contaci . suflelese 

cu oamenii, este conversaţie şi  învocală, este 

ciocnire şi aseuţire de spirite; este, în sfârşit, cu 

adevărat un îuzdoov, cum îl numeau Grecii, adică 

acea mișcare, acel. zbucium de răspântie pe care 

îl fac: oameni veniţi de pretutindeni. Şi, pe acest 

tărîm Grecii nu numai că au imitat pe Phoenici, 

făcându-se și dânşii neguţători, dar au devenit 

în scurtă vrome din ucenici, maeştri, curând. chiar 

1) Tacitus, Annales XI, 14; “Herodat v, 5S,
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stăpânii mărilor. Am putea ;spune, cu un cuvânt 
că ordinea cconomică a comerţului, a dat spiri- 

tului: un nou impuls, a creiat chiar condiţiile de 

desvollare d Gug gotării. filosofice. 

$- 67. Expansiunea colonială în veacurile 8, 7: şi 6.— 

Incepând cu veacul 8, generaţii tinere şi între- 

prinzătoare au încins Pontul Euxin cu: un lanţ 

de colonii — mai toate milesi&ne. In veacurile 7? 

şi 6 alte generaţii ionice, îndeosebi din Pholkaia, 

au dus ordinea economico-politică elenă în Italia 

de Sud (Grecia Mare), în Sicilia şi în sudul 

Galiei, pregătind estfel thalassokratia. greacă, 

In veacul cel mai strălucit, al V-loa, Grecii au. 

izbutit să-şi afirme nu numai la răsărit inde- 

pendenţa politică faţă de Perşi, dar şi spre apus, 

faţă de Semiţii Cartaginezi —: heghemonia eco- 

nomică, sancţionată, la capătul străduinţelor 

paşnice, şi pe calea armelor, de către sicilianul 

Gelon. 

$ 68. Concluzie. — Nu trebue privit deci ca un 

miracol, faptul că odraslele înstărite ale neguţă- 

torilor lumii, cornuţi şi printro selecţie naturală, 

după ce au primit prin contact şi moştenire re- 

zultatele experienţei şi civilizaţiei Orientului apro- 

piat, au fost în măsură să creeze cugelarea înude- 

pendenlă, predispunând suflelele lu filosofie şi 

știință. 

Semenţiile arice ale poporului elin, i ionienii mai
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cu deosebire, posedau tocmai 'ce' lipsea acestui 

orient: posedau linerejea, mișcarea, pulerea cro- 

jatoare. | . E i | 

Astfel, din tezaurul de forme şi ideicerezumă 

mii de ani de viaţă şi civilizaţie fără orizont, 

a unor popoare ce atinseseră limita superioară, 

va rezultă prin altoiul tânăr al vlăstarului ionian, 

tocmai ca în regnul vegetal, fructe cu adevărat 

superioare. Mae e e ME 

In aceste condițiuni încep la Greci, odată: cu 

mileniul I, fazele de evoluţie a spiritului: mitică, 

teologică şi lirică, faze caro creiază la rândul 

lor o atmosferă prielnică pentru desvoltarea cu- 

" getării filozofice şi ştiinţitice. 

i
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CAP. VIII... 

Die Sentimentul de naţionalitate. 
Pai : i 

 $ 69. Un nou sentiment colectiv în istoria lumii : sentimen- 

tul de naţionalitate. Dovezi literare: Odysseia.— Domeniul: 

simţirii nu :a ' rămas neatins. Pe lângă selecţia. 

naturală, pe lângă înrîurirea orientală, pe lângă 

suggestia şi influenţa paşnică provocată de miş- 

carea şi ocupâţiunea comercială, merită toată 

atenţiunea încă un fapt sufletesc ce a rezultat 

din răsfirarea Grecilor şi din amestecul lor printre 

«barbari». Acest fapt este trezirea unui sentiment 

nou, care va jucă un rol covîrşitor în viaţa isto- 

rică a popoarelor — sentimentul de naţionalitate. 

Depărtarea coloniştilor de metropolă, contactul 

lor cu oameni de altă limbă, —care, fireşte, nu 

puteă fi pentru dânşii decât urîtă, bâlbîită 1), 

BdoBugos,—a născut în suflete cu timpul un senti- 

ment deosebit pentru care limba greacă avea doi 

termeni: v6atos şi 26005 (mai târziu vocrulyia), dorul 

de întoarcere în patrie, la ai săi. 

a —— N 

„1 Ci. latinescul balbus, corespunzând grecescului  Băofaeos,
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Întâlnim pentru prima oară, în formă conscientă, 

sentimentul iubirii de patrie şi naţionalitate. In- 

_treaga Odysseie este o mărturie a acestui simţi- 

mânt; şi, dacă ar vrea cineva să caracterize ge- 

niala operă prin ea însăși, ar fi de ajuns să 

citeze doar versurile, IL 57—59: 

dure *O5uocets . 

îtpevog 20 Z0zVĂV ânodobozovru voîlGo! 

îs vains Vavtew “ipetoerav *)' 

Odysseus, fiul rusticului Laertes, este un erou 

de epopee, nu în înţelesul mitic de <semidivin> 

ci în acela de voință omenească neînfrântă de 

nimeni şi de nimic, voinţă capabilă să săvârşească 

fapte măreţe în slujba unui sentiment: puternic 

și durabil —pentru patria şi căminul său. Şi nu 

este numai o trăsătură în caracterul eroului, ci 

nota essenţial caracteristică a: lui. Pentru acest 

sentiment el înfruntă furia zeilor, şi, până la 

urmă, cl, omul, triumfează asupra zeului Pos- 

seidon. a 

Cine. ar fi putut concepe în lumea egipteană 

sau assyrobabylonică 'un “om —:670u, a căruia 

voinţă şi sentimente să biruească pe acelea ale 

unui zeu? SI ae Si 

-$ 70. Sentimentul de mândrie. naţională în raport cu 

stot ce nu este clin>. Dowezi exlrase din literatură: 

OA 550, i 
Dar Odysseus e dornic să vadă și: fumul de-acasă 
Cum se_ridică pe coș, șindată e gala să moară 
„2 (Trad, C, Papacostea Nearil, Românesc Lit. 1909).



  

e
 

123 

Euripide, Aristotel, Platon, Herodot. Trezirea ' senti- 

mentului naţional implică, oricât "de:-uşor, 'un 

:proces. psihic de cunoaştere mai apropiată, dacă 

nu a sufletului individual în essenţa'lui univer- 

:sală, cel puţin a sufletului colectiv ca grupare 

naţională deosebită, în opoziţie cu «tot ce nu este 

olin>. In obişnuita expresie ză ui) “Edda Puofugos 

nu estenumai. o împărţire a lumii în două, ci mai 

aleso selectare a ei: de o parte lumea neelenică, 

vrednică de dispreţ — nişte. bâlbâiţi — de alta 

elementul demn, liber şi mândru de naţia căreia 

aparţine, încrezător în sine. 

Eurypide pune în gura Iphigenici, care, cerea 

“să fie jertfită dâcă în joc este reabilitarea  dem- 

nităţii eline călcată. de un «barbar», următoarele 

cuvinte caracteristice:!) . 

“uită, o&pa răuțăv, “Edo. 

Oiere, funooOeire Tootav, Tara, do pur — 

peiu pav. ră uazgoti, ci: zuides .0Yroi ucti 

ăpo zai; 567 îi. Baofideov Se "Elmvas  . 

doyev ctz6s,. 0.08. fdofugos, nil:zeo, Eille | 

ră utv vă doti)-ov, oi delevidegor, - miti No 

Aceste cuvinte nu sunt o găunoasă declamaţie 

„scenică, ci exprimă.un conţinut sufletesc adevă- 

  

1) Eurip. Jphigenia în Aulis, 1397—1491. 

„„„.Deci îmi dau viaţa pentru Elada. 

Jertfiţi-mă, însă dărîmaţi Troia! Aceasta fie amin- 

tirea de la mine, de-alungul vremilor ; aceştia copiii mei, 

căsătoria şi gloria mea! Era Jiresc mamă, 

ca Grecii să stăpânească pe barbari, nu barbarii 

pe Greci; căci aceia sunt sclavi, aceștia - 

liberi, IRI aa
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rat, o roală credință, care: găsea . -un ecou:- în 

-auditorul atenian. . - , e 

Aristotel, spiritul critic cel mai: pozitivist, al 

Heladei, reiă această idee în opera sa . Politica 

- şi, citînd-o, o însoţeşte cu următorul comentar: 

"Ev GE 'rots Buofiigois 70 dim: zu TO: doi? ov. Tv 

"ari EzeL vdew airiov E dr. 10: cpuoet doyov i oz 

- Ezovoow, dh) vera zowovia auTâv dovlms „ci dovhov 

d16 paow oi zoujrai' pt ta a 
- 

e >, pa 

N „Buobdecov SEHmvas diozew eiu6s“ os TOATĂ 'cpvoet 

BdoBapov „al dothov pi să 

Platon în. Politeia 5, voină “să căracterizezo 

„statele după deprinderile. şi firea cetăţenilor ce 

le alcătuesc, găseşte că Thracii, Shiţii şi mai toţi 

cei din ţinutul de sus (ope56v Tu 0î zar TOY Gvo 

1620v) sunt de un caracter aspru (dunoet5ts) ; alţii, 

ca Fenicii şi locuitorii de prin Egipt, ar puteă fi 

socotiți după dânsul ca iubitori de bani (eî50s 

epU.00yoniuarov); numai Grecii din ţinuturile noastre 

(oi zeoi răv aa0' ini” r6zov) sunt iubitori de şti- 

înţă (el5os «prhouadt), Iar convorbitorul, său con-' 

firmă (0 uda) această credinţă, <nefiind greu 

de ştiut (od5v zodezdv wâvoi), un astfel de lucru». 

„Herodot, trebuind să povestească în ce chip 

ridicol şi prostesc, a ajuns Peisistratos a doua 

2) Arist., Politic ca, 1252 b, 5-9: : 

La barbari femeia şi sclavul au aceiași stare. Cauza este că ei. 

nu au de la natură stăpă înirea, iar societatea lor se alcătueşte din 

sclav şi sclavă. De aceia poeţii zic: .. ! 

«Este. firesc ca Grecii să stăpânească. pe barbari», întrucât 

barbar şi sclav este de la natură acelaşi lucru: 

3) Platon,, Politeia, 4, 435 E.
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oară tiran al Athenci, găseşte prilejul să com- 

pare po Greci cu «barbari» în următorii ter- 

meni I, 60: 

„pavâvrul i (Pisistr. şi Meg.) txi Ti xurd5w 

z0îiyue emitodarov, 65 Ey evolozo, puzod, Erel Ye 

âzeuotih, Ex zolcurtgov rod faofdoov Etveos TO" Eapvzov 

zdv noi detubregov zai eimdeins Ahidiov Ganhayutvov 

pălov... 1) | 

  

1) Herod. 1, 60: 

«Deci pun la cale (Pisistrat şi Megakles) pentru reîntronare un 

lucru foarte ușuratic; după părerea mea, lucru din cale afară, 

deoarece din vechime s'a stabilit o deosebire între neamul barbar 

şi cel grec, acesta fiind mai îndemânatic şi mai destăcut de credu- 

litatea prostească...» 
-



  

CAP. IX 

Aşezămintele - — „documente, sociale. 

Ş 71. Intre tradiţie şi "inovaţie. In viata s0- 

cială a popoarelor sunt necontenite altern nanţe 

a curentelor de idei şi forţe; istoria nu cunoaşte 

viaţa stând în loc.. Esenţa internă a. istoriei, ca 

şi aceea a vieţii — obiectivul ci — este tocmai 

neîntrerupta devenire, în care idei noi. şi, con- 

secvent, noi puteri se. ridică «din întuneric», își 

trăesc pe rând clipele de. strălucire întrupate: de 

făuritorii sau numai de executorii acestor idei 

şi forţe, şi se cufundă iar în. necunoscut, lăsând - 

“altora locul. 

Progresul. ideilor, realizarea lor, nu se concepe 

fără luptă. Numai pentru ideia de liberale și 

aceea de drepiale, omenirea înscrie — la toate 

popoarele şi în. toate epocile — un imens număr 

de jertfiți. | 
Căci pururea se cioenesc:. idei : vechi cu idei 

noi, interese cristalizate cu idei generoase, drep- 

turi constinţite. prin timp cu noi Principii de 

dreptate socială a timpului.
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Se ciocnesc necontenit păturile subțiate, clasele” 

progresiste cu imobilitatea conservativă a masse- 

lor; se izbeşte parcimonia generaţiei care apune, 

de libertatea celei ce vine; cadrele moştenite ale 

ordinei de stat se împotrivesc mișcărilor NOI, 

subversive. Antagonismele există, chiar atunci 

cînâ.o privire superficială nu le observă. 

Curentele noi sunt creațiuni, care izgonese tot 

mereu câte ceva din marele tezaur al trecutului. 

Ritmul superior al vieţii îl qă tocmai această 

luptă, când 'suraă, când. zoomotoasă, ce se dă 

„între un patrimoniu care mucezeşte, şi aerul 

proaspăt al ideilor noi; între o leneşe rutină şi 

o hărnicie care deschide: drumuri. -: - a 

Şi lupta aceasta se desfășură în toate dome- 

miile: dela cea mai nobilă discuţie ideologă, 

până la cel mai ucigător “dintre răsboaie. Mai 

mult: antagonismul se furişează chiar în unul şi 

acelaş suflet, în una şi: aceiaşi operă pornită 

dintrun suflet. Suntem 'zilnie în luptă cu noi 

înşine, ne silim mereu să ieşim din placida rutină, 

deşi cădem rebeli în făgaşul bătăturit al acestoia. 

“Qercotăm natura cu răceala şi siguranţa de sine 

a omului de ştiinţă, dar tremurăm atât de adesea 

do frica «stafiilor> copilăriei străbune! 

Ş 72. Dela Homer. la Pericles. O luptă de acest gen 

se desfăşură cu deosebire în curgerea celor cinci 

veacuri, între Homer'şi Socrates; o luptă, în caro. 

la capătul iniţial găsim. influenţa. substratului 

prehelenie şi a Orientului, la cellalt capăt în-
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fluența covîrșitoare a personalităţii, care ajunge 

să ia pe om drept centru al celor mai înalte preo- 

cupări,: 

Pentru a se vedeă limpede acest progres psi- 

hologic,: va fi necesar să urmărim îirul în toate 

mediile: la acela al masselor populare, la sferele 

culte, şi la personalităţile gânditoare. Şi, pentru 

ca investigația să cuprindă toate laturile vieţii, 

va fi de folos să expunem în ce chip s'a reper- 

cutat transformarea psihică generală şi. în ordi- 

ca reală a faptelor. Cu alte cuvinte, trebue să 

vedem şi cât izbutește societatea greacă să, în- 

făptuească — din ceeace simte şi gândeşte — dela 

o epocă la alta, făcând să rezulte cel puţin în 

Athena lui Perieles o lume nouă, de libertate şi 

critică. 
In așezăminte vom găsi mai ales sufletul mas- 

selor largi ale poporului; în literatura de toate 

genurile vom căută mai cu seamă pe acela al sfe- 

relor culte ; iar individualitățile creatoare de idei, 

intluenţa lor asupra spiritului general,.le vom 

găsi în lucrările, în fraxmentele, în activitatea 

orală a cugetătorilor şi în aceea a şcoalelor îi- 

Josofice ce au lăsat în urmă. . A 

878. Instituţiile sunt însăşi opera mulțimii, consacrată 

de generaţiile precedente. n 

" Si la Greci găsim mai toate instituţiile cu tre- 

cut însemnat, publice sau particulare, în legătură 

“la origine cu ideia divină sau religioasă.
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Iată, spre exemplu, (ca să începem cu cea mai 

de seamă instituţie) statal. | 

_<In ochii poporului, zice Schoemann 1), statul 

ma fost alcătuit în virtutea unui principiu în- 

stinctiv, potrivit legilor naturii; zeii au întemeiat 

statul, iar vechii legislatori cari le-au ordonat, 

mu erau de cât interpreţii lor». 

De altfel, nu numai ca simplă credinţă ci şi ca 

fapt real, multe şi puternice legături uneau reli- 

gia cu viaţa de stat la Greci. 

Intru cât statul era socotit ca instituţie de or- 

din divin, zeii exercitau, fireşte, o părintească 

_Anrîurire asupra lui; de aceea “niciodată nu se 

procedă la o acţiune de stat, fără a se îi făcut 

prealabil o rugăciune, o jertfă, o juruinţă. A- 

ceastă datină a fost aşa de vie în sufletul mul- 

ţimilor, în cât a străbătut secolele până în zilele 

„noastre, menţinîndu-se sub forma creştină a unui 

Te deum laudamus sau a sfeștaniei ortodoxe. 

Natural, origina theocratică a statului, pe care 

o socotim o reamintire a Orientului asiatic, este un 

“punct de vedere ce aparţine psihologiei popu- 

“lare; cugetătorii însă caută explicaţiuni de ordin 

raţional; aşa de pildă, după Aristotel, temeiul filo- 

zofic al aşezământului Stat este ca să determine 0 

convieţuire morală (76 5 (ijv?) sau este mai precis 

  

1) Antichităţi grecești, vol. 1, p. 112 (ed. fr. Galuski) Cf. asu- 

pra: acestei concepțiuni : Demosthenes, în Aristocr., 70; in Aris- 

Zog, I, 16; Antiphon, de Veneficio 1, 3; Diodor, 1, 94, Strabo- 

X, p. 483; Clemens din Alex., Stromata I, XYVI, 110. 

2) Politica. Ul, V, 13 şi 14. !
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a: determină o convieţuire cât mai fericită şi mai 

plăcută (10 zudatpâvoş - ai XahGS (îi) 1). 

In altă operă filosofică, acelaş observă că feri- 

cirea omului consistând într'o Evtoyera zar AQeTIiv, 

urmează. că această sirăduință activă trebue 

desfăşurată . într'o societate organizată, în care 

individul,— ca şi mâna sau piciorul pentru trup, 

— este o parte a întregului armonic. Necesitatea 

organizării de stat a rezultat deci pentru indivizi 

întoemai cum mâna sau piciorul are nevoe de 

corpul întreg spre a puteă fiinţă ca organe vii 

şi efective 2), | a 

Cum însă deocamdată ne interesează. doar le- 

pătura spirituală între divin. şi uman, așa cum 

este cugetată de colectivitate, vom examină mai 

departe, în scurt, şi la alte instituţii, acest gând. 

Ş 74. Amphictyonele erau adunări la început cu 

caracter curat religios; în acelaş timp însă ele 

au devenit şi expresiunea îrezirii sentimentului 

de naţionalitate elenică. Incă din vremea home- 

rică, Delphoi şi Dodona au fost .socotite” oraşe 

sfinte. La acestea. sa adaus mai târziu Olympia; 

iar mica insulă Delos a zeului Apolon, devine 

centrul sacral al întregii 'seminţii ionice — de .o 

parte şi de alta a mării Egee ?). a 

„La Delphi se adunau de două ori pe an, câte 

doi delegaţi din fiecare cetate : învecinată (căci 

  

1) Morala Nicomahică, X, 7 şi |, 6. 
-2) Cf. Arist., Despre părțile animalelor, Il, 1. i 

3) Cf. K. 1. Beloch, Griechiszhe Geschichte, TI, p, 229. .
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ajuptozrvoves tocmai această învecinare însemnează) 

delegaţi ce se numeau ieoo- -pvii Loves , (=amintitori 

ai celor sfinte) pentru a cinsti cu jerite, cu rugă- 

ciuni şi făgăduinţi pe zeul Apollon !). : 

"Cu vremea, din faptul că această - instituţie a- 

dună delegaţi de prin cetăţile megieşe, preocupate 

d; interese comune, competenţa consiliilor amphic- 

tyonice s'a întins şi pentru chestiuni cu caracter 

politic. De sigur, iniluenţa politică a acestui cân- 

siliu a variat; Demosthenes o declară slabă ca 

umbra, î) 2 Achcpois oxid, (—umbra. din Delfi); însă 

nu numai ce este oficial exercitează o influenţă 

„reală, precum nu: “tot ce este neoficial duce lipsă 

de autoritate efectivă. 

' Gândul dominant în adunările amphictyonice 

a trebuit să fie organizarea unei alianţe între 
cetăţi megieşe contra inamicului comun. Dease- 

meni, a fost cu siguranţă şi o tendinţă preven- 

tivă 'de a se împăcă divergenţele, sau cel puţin 
do a se preîntâmpina luptele ucigătoare. 

Puţine date au rămas asupra amphictyonelor; 

dar una dintre informaţiile care ne-au ajuns, pre- 

vede dispoziţiunea interesantă că este oprit a se 

distruge un oraş amphiciyonie; şi este oprit a se 

abate apele necesare tr ebuinţelor sale în tinp de 

dăzboi ca şi în pace. 

Se mai ştie de asemeni că în congresele am- 

phictyonice se mai hotără asupra contestaţiilor 

dreptului de azil, hărăzit aiferitelor temple, liti- 

1) Id. îbid. p. 330 şiu. şi Potimann, Griech. Geschichte uhd 
Quellenkunde (ed. V) p. 36.
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giu jumătate religios, jumătate politic, oa au fost 

cândva, nu umbre ci adevărate consilii ale cetă- 

ilor, unde se alcătuiau constelații politice, se în- 

„cheiau alianţe defensive şi ofensive!), o putem 

înţelege şi din felul. cum se exprimă istoricul 

“Tacit, care le arată ca un, <praecipuum Tea, 

dudicium, qua tempestate Grăeci, condilis per 

Asiam arbibus, ora maris poticbantur> 2, 

_ In fapt, zice Beloch ?), este foarte probabil că 

tocmai Amphictyona delphică a fost instituţia 

sub influenţa căreia numele “Elimves a devenit 

.obştesc şi a dezignat întregul popor grecesc. 

:„Bste în firea lucrurilor că această mișcare de 

unitate să fi găsit, o expresiune şi pe tărâmul 

politie. 

$' 75. Oracolul delfic. — In legătură cu amphie- 

“yonele trebue să privim mai cu seamă instituția 

:oracolelor, dintre care cel mai însemnat eră acela 

“dela Delphoi. 
In această localitate, Greci din toate părţile, 

:4in peninsulă, din insule, din: Asia şi chiar din 

Grecia Mare a peninsulei italice; apoi străini ca 

Lydienii şi Etruscii; mai târziu chiar Romanii, etc., 

_ăeneau cu ofrande preţioase, se apropiau cu ru- 

“găciuni înălțate lui Apollon, şi, pe lângă toate 

“acestea, cu oarecari întrebări asupra sfârşitului 

întreprinderii (publice sau private) « ce fiecare 

  

1) Cf. şi Schoemann, in lucrarea citată, 1, p. 29 şi n. 

2) Annales IV, 14. Cf. şi Plutarh, Kimon 8. . 

3) Griechische Geschichte li, 831 şi u,
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avea de pâna să facă. De cele mai multe ori 

aceste întrebări ţinteau doar la dobîndirea unub 

sfat; dar în timpurile mai vechi, în secolele ce 

au precedat războaele medice, oracolul era con- 

siderat ca un prezicător al evenimentelor, un 

adevărat «xoo-cpiitns> (==profet). Darul acesta în 

căpătase Pythia dela zeul Apollon care, punând 

stăpânire întrun moment dat pe sufletul ei, — 

ceeace se exprimă cu termenul propriu Ev-Vov- 

oaoț6s, (=zeul e întrânsa), îi împărtăşeă în acăle: 

“clipe puterea de clarviziune asupra viitorului. 

Vreme de veacuri viaţa greacă publică şi particu 

lară a rămas, când sub o adevărată vrajă, când nu- 

mai sub o înrîurire a oracoluluijNumai epoca răz- 

boaielormedice a adus o scădere a acestei influ- 

“Ene d60ar6c6, precum se ştie, răspunsurile pe care 

Oracolul le-a dat în cursul âcestei hotăritoare 

crize a neamului helenic au fost deconcertante 

pentru patriotismul acelor ce. nu erau <barbari>ș 

iar veacul sofiştilor şi în genere desvoltarea 

spiritului critic filosofic, au izbutit să arunce în 

domeniul neînturnat al istoriei ceeace a fost 

odată la Delphoi sau în Dodona—Oracolul. 

. In viața publică spre. exemplu: expansiunea: 

burgheziei coloniale a metropolelor “greceşti (un: 

fapt, precum am văzut 1) âe cea mai mare însem- 

nătate prin consecinţele. politice şi culturale ce a 

avut) s'a făcut sub auspiciile şi după prealabila 

consultare a Oracolului ?) :. şi anume, cu prilejul: 

1) Supra $ 66 și urm. | 
2) Cî. Cicero, De Divinat. I, 1..:
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Ziecărei trimiteri de coloniști, cu destinaţia să în- 

“emeieze aiurea un nou oraș grec. Exemple găsim 

în mulţi seriitori.!) 
Dar cele mai dese întrebări veneau oracoluluie 

„din partea persoanelor particulare. Din descope- 

irile dela Dodona se vede cam cu ce ocazii 

„venea cineva la oracole. 

Oricine se află în faţa unui fapt important din 

sfera intereselor sale, cercetă oracolul. Dacă spre 

-exemplu i se fură cuiva un obiect de preţ, în- 

rebă mai înţîi oracolul asupra locului unde se 

află, asupra persoanei care i l-a îurat, etc. 

Asttel, elementul religios se menţine prin această 

“instituţie destul de iniluent, cînd nu e chiar pu- 

ternic, şi influenţează într'o largă măsură cursul 

evenimentelor greceşti, publice sau particulare. 

_$ 76. Apollo şi tendinţa estetico-umanistă; Dionysos. 

“Este foarte interesant şi mai cu seamă semnifi- 

„cativ că zeul care inspiră această vraje asupra 

acţiunii umane, prin mijlocirea unei preotese, 

eră tocmai ăcela care sensibiliză antropomorfic 

cel mai impresionant şi mai puternic factor al 

naturii — Soarele. ” 

Este interesant, pentru tendinţa antropomorfică 

„ce se întrevede şi aici, ca în toată cugetarea mi- 

ică. grecească. Apollon-Helios este, ca întruchi- 

pare conscientă, o făptură omenească neîntrecut 

“de frumoasă; razele lui .sunt săgeți pe care le 

  

1) CE. Herodot, IV, 156; Diodor+Sic. XII, 12; Pausanias VII, 2.
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„poart tă cu sine într'o tolbă, rhipeșul cu înfăţişa- 

rea unui vânător. 

Este. însă cu deosebire. semnificativ, din cauza 

„analogiei dintre Orient şi Greci din punctul de 

vedere al însemnătăţii care sa acordat într'o 

parte şimn alta fenomenului solar. 

Va fi în această analogie o înrîurire a Orien- 

tului, săvîrşită posterior migraţiunii ioniene, va 

fi un «aport» elenic din patria originară, ori va 

fi fost un element autohton !) prehelenic, ca 

atâtea altele, chestiunea nu pare solubilă în sta- 

diul actual al cercetărilor în acest domeniu: 

Dar ceeace interesează mai ales este altceva: 

că atribuţii a căpătat şi ce a devenit pentru 
"mintea şi imaginaţia Grecilor, spre deosebire de 
popoarele Orientului asiatic, un fenomen al na- 

turii de importanţa acestuia? 

Având la început atribuţiile fizice, la careîi da 

“dreptul puternica lui: strălucire, Soarele '(Helios- 

Apollon) devine cu timpul, prin progresul umanis- 

mului asupra ordinei divine, un simbol al inteli- 

„genţii ideale către care tinde umanitatea şi în 

acelaş timp, un ideal al frumosului realizat într'o 

imagine antropomoriă, capabil la rându-i să 

creieze opere de artă prin inspiraţiune (2w-+deds> 

_Evdavotacu6s), coboriţă asupra oamenilor; el este 

„în sfârşit un îndr eplar, este un oriter iu al puri- 

tății morale. 

Pentru viaţa publică Apollon reprezintă or di- 

nea şi respectul faţă. de legi 2). 

1) Cf. Schămann, Opus. acad, 1, 338. 

2) Cf. Schoemann, Antig. grec. (ed. Galusk;), UI, pag. 45;
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Sar puteă spune într'un cuvânt. că zeul prin 

excelenţă helenie a fost Apollon; purces dintr'un, 

fenomen al naturii (ceeace îl apropie totuşi de 

trecutul întunecat al “umanităţii asiatice) el ţin- 

teşte să dea omului elanul inteligenței şi puterea 

creatoare a inspiraţiei prin cari acesta să se 

poată face stăpân pe “elementele terestre şi 

inerte ale naturii. Prin astfel de însuşiri numai, 

omul este în stare să se ridice de-asupra vieţii 

vegetative a simţurilor, viaţă ce este deobicei 

simbolizată prin Dionysos. Insă tocmai în această. 

tendinţă stă şi noutatea; în ea stă caracteristica . 

civilizaţiei indo-europene ce poartă pecetea hele- 

nică — în contrast cu. aceia reprezentată prin 

popoarele egipto-semitice. | o 

“ Pentru o înţelegere mai exactă a' progresului 

'sihologic săvirşit la Greci sub influenţa zeului. 

din Delphoi şi a oracolului său, este deajuns să 

amintim una sau două din maximele ce stăpâneau 

atmosfera sufletească a interpreţilor de acolo. 

- “Pe frontispiciul templului delfic eră scris cunoa- 

ște-te pe tine însuţi (râd carây) 1). Prin această. 

cunoaştere de sine însuși zeul suggeră celui ce se 

-apropiă de altar (cu sufletul înâoelnie asupra 

întreprinderii ce aveă d2 gând să facă) de anu 

plănui cevă în proporţii mai mari decât. puterile 

sale. Ca un ultim memento, zeul olimpic Apollon, 

caro vede şi prevede toate, îi pune în faţă cea: 

mai elementară înţelepciune, cuprinsă în vorbele: 

-iv&d oădrâv, Intr'o altă formă aceasta înseamnă: 

n —— 

1 

1) Platon, Profag. 343 A.
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<măsuratu-ţi-ai oare propriile puteri, când ai 

pus de gând să întreprinzi cutare lucru?» 

Această interpretare capătă certitudine dacă, 

„ alăturea de Pod cadr6v menţionăm și celelalte ma- 
xime : uidăv Gyav, (=nimic prea mult) şi nEreov doLorov 

(=—măsura este lucrul cel mai bun),cugetări care 
de fapt, sub altă formă, spun acelaşi lucru : „cnc. 

"începe cevă prea mare»! 

Cu alte cuvinte începutul înţelepciunii ome- 

nești, (60po00vvm) este opera zeului Apollon, pa- 

tronul oracolului din Delphoi!). Influenţa lui a 
trecut cu timpul şi la celelalte popoare, ca Phyrgii 

şi Lydii din Asia Mică şi sa exercitat într'o: 

largă măsură chiar politiceşte atât asupra lumii 

greceşti cât şi în parte asupra celei «barbare». 

_$ 77. Divinităţi chihonice şi divinităţi exotice. - La. 
polul opus tendinţelor raţionaliste şi estetic-uma-. 
niste, simbolizate prin zeul Apollon, stau nume- | 

roasele divinităţi chthonice (= purcese din pă- 
mânt, 296) moştenite dintr'o epocă anterioară lui. 
Homer precum şi cele introduse de aiară, care 

stau în legătură cu lumea asiatică. . 

Ca tip al divinităţilor: chthonice, este însăşi. 

1) Sam Wide şi Martin Nilsson (în Einleitung i in die Altertums- 
Wissenschaft a lui Gercke și Norden, II, 239 şi urm.) dau o altă: 

interpretare acestor maxime; fără. a contrazice pe cea de mai sus, 

ei le discută. în raport cu divinitatea: <Omul trebue să.știe că 
este om nu zeu și în deosebi că în fericire el este totuși aproape 

de nenorocire»; de aci prin urmare îj 60€Po00vm= cumpătarea, 

măsura. 

-
—
—
—
 o
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Toia (=pământul, alma mater) din care toate is- 

vorăse şi în care se întore toate ?). 

. Ca tip al celor introduse de afară vom cită pe 

Dionysos -Thralul. Se | E 

„Pe când tendinţa apolinică încercă să pidice 

pe om, ca atare, la un grad superior de înţelegere 

si mişeare,. năzuinţa cultului aionysic eră să-l 

înalțe la divinitate. întrun chip mistic, - graţie 

inițierii (mu îndeajuns de lămurită pentru noi) 

prin care coboră pe zeu în oameni (Ev-ds0s) pen- 

tru a leprocură acea Eroruois (= extasă, stare în 

afară) caracteristică danţurilor sălbatice pe care 

iniţiaţii le jucau. în «ritmul> unei muzici asurzi- 

toare, după o beţie orgiastică?). | | _ 

“Departe de aceă bine canoscută măsură dic- 

tată la Delphoi de Apollon, omul, în concepţia 

dionysică este învolburat în vârtejul deslănţuit 

de forţele brute şi irezistibile ale naturii tere- 

stre, natură permanentă în essenţă, totuşi uci- 

gătoare şi pururea regeneratoare în aparenţă; 

numai prin această înserare a lui în pantheismul 

sniversal devine omul zeu. 

Prebue să accentuăm că ma fost mică nici 

influenţa divinității dionysice asupra poporu- 

lui elin şi că, dacă sa săvîrşit pentru un Mo0- 

ment o temperare a ei prin biruinţa curentului 

superior apolinic, îndată însă cea slăbit pute- 

med centrifugală a spiritului din cetăţile eline, 

DL | 

«1 Aisch, Choe. 128 şi urm. 

12) Cf. Rohde, Psyche, pp. 317 şi urm, Îl, N, 1.
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această influenţă din nou şi-a luat avânt sub 
forma o*phică!). 

Pentru a încheiă trebue să "observăm: şi unul 

şi celălalt curent. reprezintă o' tendinţă de înăl- 

ţare a omului spre divinitate, la bază rămânâna 
de fapt aceiași psihologie. Insă, pe când mijloacele 

apolinice sunt mai mult raţionale, am puteă spune 

filosofice şi privesc viitorui etic al umanităţii, cele 

dionysice sunt mai ales tainice, sunt dincolo 
de raţiunea obișnuită, şi privesc spre întune- 

catul trecut divinist al unei faze de evoluţie in- 

telectuală mai primitiva. 

Astfel, alternarea înrîuririlor -acestor două di- 

vinităţi înseamnă pentru psihologia elină, când 

biruinţa elementului îdeal-psihic, când a celui 

sensual, ridicat el însuşi la potenţa enthusiasmului 

1) P. Foucart (in Recherches sur Porigine et la nature des 
mysteres d'Eleusis 1895) crede că iniţiaţii orfici şi eleusinici au 

purces din acelaş isvor comun de concepţii — al religici egiptene 

din ultimele veacuri înainte de era creştină. | 
Pentru inriurirea exercitată de culte şi divinităţi exotice asupra 

lumii romane, în aceleaşi vremuri, se pot consultă: G. Lafaye» 
Histoire du culte des divinites d'Alexandrie 1884 şi F. Cumont, 
Les religions orientales dans Vempire romain (ed. III, 1909). 
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Datine privitoare ia moarta. Cultul morţilor. 

“S 78. Atitudinea massei faţă de moarte.— Vom privi 

acum atitudinea massei faţă de moarte şi faţă 

de cei morţi. . NI aa : 

Importanţa acestei chestiuni pentru noi stă de 

altfel în aceea că o atitudine în materie de moarte 

însemnează o credință, şi o astfel de credinţă este 

întrucâtva un proces de gândire filosofică. Avem 

în faţă unicul mare prilej în care şi massa în- 

cearcă în melancolie exerciţiul gândirii filosofice! 

Sau pomenit mai sus,!) într'o ordine de idei 

deosebită, cele şase morminte regale din akropola 

Mykenei. Am spus că în cle sau găsit obiecte 

strălucite, cupe, arme, măsci de aur, etc. Mai 

mult: după poziţiunea ce aveau anumite resturi 

incinerate şi unele oseminte, în raport cu mor- 

mîntul principal (fie unul regal ca în Mylkenai, 

e 
a 

1) Supra $ 64.
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fie chiaral vreunui simplu muritor, ca în N auplia) 

'savanţi ca Perrot'),Vollgrait ?) şi a., au fost îndri- 

tuiţi să tragă concluzia că se făceau şi jertfe 

omeneşti la înmormântări, ceeace constitue o ana- 

logie sau un rest caracteristic fazei anterioare 

de evoluţie a spiritului. 

Astfel de revelații pe care, în lipsa isvoarelor 

literare pre-homerice, le avem dela arheologie, 

au fost în măsură să conducă ştiinţa modernă la 

stabilirea cultului morţilor. 
„Un fenomen psihic ce pare să fi avut rolul de 

căpetenie în statornicirea acestui cult — este de- 

sigur visul. Faptul că morţii apar cuiva în somn, 

a produs necontenit mai ales în faza istorică 

primitivă, credinţa: întâi, că cei plecaţi de aici 
trăese dincolo, sub pământ; al doilea, că aceşti 

morţi vin să viziteze fostele lor locuinţe de .sus. 
O analiză mai amănunţită a influenței visului o 
vom face de altfel mai jos. 

Indicaţiunile arheologice, comentate în lumina 

tradiţiilor prinse şi redate mai târziu în tezaurul 

homeric, capătă astfel înţeles şi confirmare în 

acest sens.. 

„Cât despre jertiele omeneşti, pe cari arheologii 

le deduc ipotetic pentru epoca „mykeniană, ele 

sunt confirmate şi în opera homerică. lată în- 
ivadevăr cum se adresează Akhilleus, după o 

ă 1) Perrot et Chipiez, Histoire de /'art dans Pantiquite, VI, p. 
572 şi urm. 

2) Voligratf, Bullet. de corresp. hell., 1904, p. 370.
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astfel de jertiă, către sufletul prietenului: său 

iubit 1): | - Sa 

Bucură-te, o Patrocle, chiar în lăcașul lui Aides ! Acum: îți 

îndeplinesc toate câte ţi-am făgăduit mai "nainte; doisprezece.fii 

aleşi ai vajnicilor Troeni îi ard rugurile. pentru tine... ! 

Singura ameliorare umană pe care o transmite: 

Homer, dar pe caro trebue să.0o considerăm cu . 

siguranţă ca o atitudine a lui, sau în tot cazul. 

a mediului. grec din veacul al 8-lea, se cuprinde: 

într'o reflexie care însoţeşte imediat menţiunea - 

despre. jertiirea copiilor troeni.'El adaugă: ss ŞI 

astfel, urîte fapte au fost puse la cale în cuge- 

tele lor!> (zază dt cpoeoi udjdero Zoya 2). a 

- Această reflexie e suficientă ca să despartă: 

două lumi.. a 
a 

| Dată 

$ 79. Motivarea psihică şi tradiţională a jertiei umane.— 

In orice. caz, un fapt aşa de serios (căci este 

vorba de junghierea pe altar a unei ființe Ome- . 

neşti, câteodată chiar a unui copil scump, ca Iphi- 

genia lui Agamemnon) n'a putut luă fiinţă fără 

o motivare psihologică serioasă şi tără o cre- 

dinţă păstrată. printr'o lungă tradiţie sau, în 

sfârşit, fără. o jaţiune oarecare. Explicaţia psi- 

hică, de altfel ca Și faptul, nu 0 vom găsi însă 

  

1) liada XXIII, 179—182. 
: 

Xuige ou, Tldrooxhe, za E “AtSuo S6uoLtow, N 

Ildvra Yăo îjâm rov 7ehto, ză adooLdev bzEorv. 

Adâera iv Tobov ueyediuov vitas 20906 

“Pods dua c0i zdvreg mio î00diel... . 

2) liada XXIII, 176... 

.
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ia Greci, nici chiar la Homer, ci numai în tre- 

cutul întunecat al lumii pre-helenice: este şi aici 

aceiași atolpulernicie a: divinității coborite de 

pildă în regele theocrat (căci la început, numai 

odată cu regele-zeu se jertfeau şi alte vieţi —pe 

urmă datina sa întins) este aceiaşi compleiă ne- 

socotință a ființei umane în fața unei î corinje 

divine. 

"Apoi, trebue să ţinem seamă: că şi în lumea 

e&ipto- -semită jertfa omenească nu âpăreă ca un 

| lucru: excepţional de grav; divinitatea puteă să 

_o-impună şi nemotivat, spre exemplu numai pen- 

tru o simplă ispitire, ca în Biblie: Dumnezeu îi. 

cere lui Abram jertfirea unicului său fiu; Abram 

nu pregetă să-i împlinească cererea, .oricât de 

dureroasă. 

Dar a “fost: şi o rațiune, să zicem «0 logică». 

Sa menţionat mai sus în treacăt, că visul a 

fost pentru primitivii tuturor popoarelor un. fe- 

nomen de puternică. sugestie ; - între vis şi reali- 

tate nu este la primitivi o prăpastie. De aceea 

concluzia a venit cu uşurinţă: cei morţi irdese 

undeva, sau cel puţin sufletele lor. Ei trăesc pen- 

tru Greci, sub pământ; -acolo unde 'au mers şi 

trupurile respective. 
Deci moartea nu este pentru dânşii o distrucţie 

a tot ce alcătueșşte fiinţa noastră de aci; ea este 

mai degrabă o prefacere ce intervine în calitatea 
existenţei noastre şi mai este desigur o schimbare 

a locului de vieţuire. De aceea se şi puneau mor- 
tului în groapă diferite obiecte trebuincioase, ca . 
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veşminte, arme, vase, etc., apreciate bineînţeles 

«după criteriul oferit de către viaţa de aici. 

Vom cită doar două pilde din Euripide. In Ore- 

„stes (1430—1436), se aduc Klytaimnestrei.... cpdoeu 

:xoopioea Soou Kiwvratunţoreu, (= haine preţioase, pri- 

nos pentru Klytaimn estra),iar în 4lkestis (616—619), 

citim... 6&ov d z6ouov T6văe mai „ard y9ovds îrw TO 

Tadins Ga muăodai y0e0v... | (== primeşte astă po- 

doabă şi. să meargă sub pământ spre « fi "ono- 

rală...). Să : 

Având astfel o existenţă dincolo, sufletele. vin 

Gin câna în când pe pământ; ele vizitează ve- 

chile lor locuinţe de sus şi îşi exercită înrîurirea 

_—_ bună sau rea—asupra rudelor încă în viaţă. 

Deci fiindcă morţii ne pot îi ocrotitori sau pă- 

gubitori, se cuvine, e în interesul nostru să le 

arătăm pietate, «să-i împăcăm> nu numai prin 

atituaini, ci şi prin fapte concrete. Ia 
A 

Intre aceste fapte cel dintâi şi desigur cel mai 

însemnat era înhumarea celui mort; fie cadavrul 

întreg fie resturile incineraţiei pe rug, trebuiau 

în.orice caz acoperite sub țărină. 

Tată în această priviţă un pasaj caracteristic 

din Iliada: 

„Pelidul era culcat pe țărmul mării, care vuiă în depărtare ; 

“el suspină și oftă stând în mijlocul nenumăraților săi Myrmi- 

doni, întrun. loc pe care îl spălaseră valurile, izbind necontenit 

țărmul. e 

Târziu, un somn adânc îl învălul și-l deslegă de grijile ce-i 

„turburau inima: Obosiseră și nebiraitele lui picioare, tot fugărind 

pe Hector în preajma înaltului Ilios. 
10
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- Deodată i se înfăţişează sufletul nefericitului Patroklos, înalt, 

cu ochii frumoşi, aidoma în toate eroului: la glas şi chiar la. 

- veşminte. a 
Se opri lângă capul lui Akhilleus, deasupra; îl strigă și îi 

grăi astfel: NE " | 

— Tu dormi şi mai uitat de tot, Akhilleus ! Când eram în 

viață nu mă nesocoteai; acum, -când sunt mort, tu mai uitat? 

Inmormântează-mă cât mai degrabă, ca să pot trece vămile- 

lui Aides. Mă isgonesc departe sufletele celelalte, icoanele celor: 

ce au suferit moartea ; nu mi-au îngăduti să mă amestec printre: 

ele, peste fluviu, ci rătăcesc așa..... în fața lăcașului cu porțile 

largi al lui Aides. O, dă-mi o mână de ajutor! Te rog cu la-- 

crimi, căci mam să mai reviu din Aides, odată ce voi fi ars: 

pe rug. Nu vom mai sta împreună, fiind ambii în viață, și n'om 

mai pune la cale, departe de ceilalți buni prieteni, hotăririle..„.- 

de când nea  invăluil soarta spăimântătoare ce mi s'a hărăzit 

dela naştere b» *) Ia 

  

1) XXIII, 59—79: a 

Tmhetâms. iz dwi zohugphoiopoto daldoons . 

„ciro fuod orevdjov zohtoir.. neTă Mvomuâ6veoow | 

-2v zaduo, 69 ziuar "E îL6vos pIATEOzov, 

cre Tov Vavos Enagare, Îov pededijuara duuoă, |. 

wijdupos &ueprpvdels* păha yăe due cpolăiua uior 

“Turop' Exoiooov agori "Liov îjvenGeoouv | 

„ide dez pupi Iarpoxlijos Seroto | 

advv adr utyed65 re xal Guuuru 10 eluuio 

za powiv, zoi roiu zegi /0oi etuara £0ro 

orij d'ăo date zecpaliis zal puv 005 pbilov eurev 

„Eb5er, abrăg 2ueto fehaoutvos Ezhev, Added, 

od u&v uev (bovros âuilders, Gili duvâvros 

Odare ue Guru rdporu' aVhas "Aldo 2801)00,. 

ajâ£ w Etoyovo. 1puyai, etâoha zuubvroy,.
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„Se ştie, ca fapt istoric, divers, ce furtunoasă 

discuţie a stârnit  nesocotirea de către generalii 

atenieni a trupurilor celor ce au luptat lângă 

insulele Arginoussai, şi ce: aspră pedeapsă sa 

dat vinovaţilor de impietate — deşi dealtfel fuse- 

seră biruitori în acea luptă !1) 

“Când însă. o înhumare totală era cu neputinţă, 

ințerveneă simbolul; chiar un pumn de țărînă 

aruncată peste cadavru, vădeă cel puţin gândail 

şi sentimentul pietății şi uşură. prin aceasta con- 

ştiinţa rudei în viaţă. i Di 

Antigona în tragedia lui Sophokles înfruntă 

Bucuros moartea, însă nu lăsă pe fratele ei ne- 

înmormântat (ădazrov?). a 

In vremea când datina cremaţiunii era curentă, 

cenuşa adunată depe rug trebuiă să fie şi ea 

îngropată. . a a 

Astfel în Iliada, Priamidul Hector străpuns 

fatal. de lancea lui Akhilleus, găseşte şi muri- 

Dbund puterea să mai îndrepte către vrăjmaşul 

său următoarea rugăminte: . . | 

  

0358 p& ao ployeodat dato norunoio E00W, 

3) adroş Ghdâmpai dv edovnvhts "Ados 5. 

ai pot ds Tijv 7Ei0”, 5)oqpvoopai od yo iv ubriş 

vioopat £5 "Aida, Zziv ue 3rv00s ded, 

03 uăv iăo boot Ye cpilcov &zdvevdev ruioov 

Bovăs EC6uevoi Bovhevoopev, Gh) îuă Ev mo 

pupe ave OTVYEOI), îl 20 )dye vYewOnevOv zice 

1) Cf. Xenophoa, Hell. 1, 1, 8. 

2) Sophokles, Antigona, 467.
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<Pe sufletul tău — te implor! Pe genunchii tăi, pe părinții 

tăi! Nu mă lăsă lângă corăbiile Aheilor să mâ mănânce câinii ? 

Primește aurul și arama pe care tatăl și buna mea mamă ţi-l 

vor aduce în dar. Inapoiază corpul imeu pentru ca, dus acasă; 

Troenii şi nevestele iroene să-mi facă parte și mie de rug, când 

voi fi mort DR : , 

„Ce cuvinte ne pot arătă mai  juternie cu , câtă 

desnădejdo în suflet moare. «străjuitorul 'Troei», 

la gândul că Akhilleus va fi. neîndurat şi-l. va 

lăsă pe prună, neîngropat, pradă câinilor. „Și pa- 

sărilor răpitoare? 

Ş so. “Evoluţia datinei jerttelor singeroase. — "Am 

amintit mai sus că cinstirea celor morți se făcea 

şi prin jertfe sîngeroase pe mormânt. Este inte- 

resant însă cun a evolaat această jertfă, par 'alel. 

cu progresul umanismului. Jertfa omenească a 

«degenerat» încetul cu încetul în jertiă anima- - 

lică şi apoi, prin simbol, sa înlocuit, a dispărut. 

„ Astfel, chiar în poemele homerice (care prind 

în genere începuturile vieţii istorice greceşti) afară. 

de reminiscenţele jertfelor omeneşti, găsim mai 

numai jertfe animalice; este plină Iliada de <he- 

catombe> ori de «grase mioare> juruite numai sau 

chiar junghiate pentru mulţumirea zeilor. 

1) Iliada, XXII, 335— 344. 

AtocouuaL bate 1puyijc zai vovvoY GO TE Toto, 

Mil ue “Zu aa0ă vnvoi zivaS zarubdipui "AyaOv, 

PATĂ 0V piv JOhzdv Te Ghis 10vo6v TE d£de$o 

Adoa, rd ro. 6ooono aura zai a6Tva pene, | 

Sua 5 otzude Enov S6uevat adu, depou 2v06s HE 

Toes zei Tewbov dioyo. îcidpoo. Davovra,
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In acelaşi timp sa desvoltat simbolul; prim 

bucle de păr tăiate din capul unei persoane 

scumpe, prin câteva picături de sânge vărsat din 

sgâriituri făcute anume, s'a simbolizat şi s'a înlo- 

cuit din ce în ce mai mult jertfa omenească, dată 

apoi uitării. 

În cele din urmă sau mulţumit cu puţin cei. 

morţi; cu o simplă libaţiune de lapte, vin și untde- 

lemn sau în sfîrşiteu un uman praznic (pentru cei 

vii !), datine care, sub -0o tormă modificată sau 

redusă, au stăruit cu încăpăţinare dealungul vea- 

curilor — până ?n zilele noastre. Dei 

„Ş 81. Consecințe practice ale cultului morţilor.— Erau. 

aşă de riguroase comandamentele cultului morţi- 

„lor, încât necesitatea. perpetuării lor în sânul fie-- 

cărei familii a creiat chiar unele noi raporturi: 

juridice, ca în adopțiune ; pe altele le-a suprimat, 

ca în divorțul bărbatului de soția sterilă. Căci 

o familie fără. scoboriîtori masculini se slinged; 

prin aceasta însă dispăreă posibilitatea -perpetu-- 

drii cultului către lungul şir de morţi ai acelei fa- 

milii; şi astfel iau-naştere, ca nevoi reale, divorţul 

legitim, _asţiel adopţiunea, astiel chiar interzi- 

cerea: celibatului 1). - : 

PI a 

1) Chestie tratată pe larg de F.de Coulanges, La Cit6 antiquc” 

p. 49-—57 (ed. 1919). 
|



CAP. XI Di 

Literatura; valoarea ei documentară. 

$ 82. Literatura propriu zisă (estetică) este un docu- 

-ment mai preţios decât așezămintele şi mai propriu decât 

iteratura istorică. — Sa putut observa din cele 

expuse mai înainte că aşezămintele şi datinele 

sunt importante mijloace de expriinare mai ales 

a sufletului colectiv, fiindcă ele se nasc din massă 

şi printriînsa trăesc. De aceea le considerăm un 

'isvor propriu destul de "preţios pentru lămurirea 

gândului colectiv, pentru evoluţia spiritului ge- 

“neral. EI 
Insă un isvor de mai mare preţ pentru cerce- 

-tările noastre este literatura estetică, am numit 

" Jitoratura cultă de loate genurile. 

Acordăm acestui isvor, pe care îl considerăm 

instrument sincer de expresiune a sufletului, o' 

“însemnătate documentară deosebită ; consecvent, 

“în expunerea noastră îi vom da extinderea cu- 

venită, fiindcă sub un anumit raport îl socotim
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mai de preţ ca aşezămintele şi mai propriu aecât: 

chiar literatura istorică propriu zisă, aceea năs-- 

cută în secolele maturității helenice. . . 

Să analizăm însă comparativ afirmaţiunile de- 

mai sus, DP 

$ 83. Literatura beletristică este un document sufletesc: 

superior așezămintelor. — Zicem că literatura este 

document mai.preţios decât aşezămintele sau da-— 

tinele, fiindcă acestea trăesc (mui exact: vege-- 

tează) Qe cele mai multe ori şi după ce a murit 

sufletul dintrînsele — evident, sufletul care le-a. 

creial. De | a 

La instituţii şi în deosebi la cele cu - caracter: 

religios, acest fenomen este o regulă ce aproape: 

n'a suferit excepţie: în antichitate ca şi în tim- 

purile moderne”). ae e 

Chiar moarte, formele în care este încadrată: 

viaţa instituţiei religioase se păstrează, încă multă». 

vreme, ca relicvii pe care nimeni nu vreă sau nu 

cutează a le atinge. Atunci că suflet mai citim în» 

inştituţii şi datine ? - o 

  

_ 0) In timpurile noi, pe de o parte covirşitoarea preponderență. 

a materialismului economic pe de' alta incultura sau falsitatea . 

psihică a reprezentanţilor oficiali needucaţi şi puţin instruiți ai: 

Bisericii, preocupaţi mai mult de formalism şi cultivând cu deose-- 

bire elemeritui superstiţios din suflete, au lăsat ca însăşi această. 

mare instituţie să alunece pe O asemenea pantă; transformând... 

missiunea în carieră lucrativă sau în tribună a vanității, ei sunt 

de fapt, inamicul adevărat al așezământului fiindcă stau înnăun-- 

trul cetăţii. Numai religiozitatea înnăscută a factorului colectiv, 

numai superioritatea nediscutată a preceptelor creştinismului, În: 

sine, luat fără contingenţele omeneşti pomenite aci, dau credinţei: 

puterea de rezistenţă. N e -
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- Dimpotrivă, isvorul' literar este întâi de toate 

“superior prin precizia expresiunii, prin nuanţarea. 

ei; în al doilea rând, în: opera estetic-literară 

citim viaţa reală, citim vibrația unui suflet ce se 

destăinueşte, rând pe râna, în clipele când iau . 

fiinţă scrierile fiecărui autor, ale fiecărei epoce. 

. Este. drept, instituţiile: au reprezintat şi ele 

sincer o necesitate sufletească organică; dar cine 

poate spune cât durează sinceritatea sufletească: 

de se cuprinde într'o instituţie sau într'o datină 

— după momentul creiaţiei lor? 

- Afară de aceasta instituţiile sunt, oricum, puţine 

la număr, pe când evoluţia spiritului este în curgere 

“veşnică, modificându-se'dintr'un moment într'altul; 

literatura, fiind bogată şi frecventă poate urmări 

„aceste variajiuni mai de aproape decât massivul 

aşezământ care, odată cristalizat exterior, poate 

trăi şi veacuri fără corelatul sufletesc intern—ca 

0 adevărată fossilă a efortului: psihic uman, de 

odinioară. e 

. Pe noi însă tocmai acest neadormit proces de 

evoluție interioară ne înteresează. în rândul întâi. 

Instituţiile şi datinele se păstrează prin graţia 

trecutului şi a tradiţiei: tocmai de aceea ele cu- 

prind mai ales sufletul massei, al factorului co- 

Jecliv ; literatura trăeşte cu deosebire din viaţa 

prezentă şi reală a gândurilor şi simţirii: tocmai 

de aceea ea trădează în special psihologia fac- 

Jorului îndividual, sau, în cel mai larg sens, a 

factorului individual-colectiv, cum sunt persona- 

lităţile politice, eroul, poeţii dramatici, ete. 

Ş 84. Literatura estetică este un document a! sufletului
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omenesc, superior chiar literaturii filosofice propriii zise: 

Literatura -estetică p6 de altă parte este şi docu-: 

ment propriu pentru înţelegerea unui spirit ceva 

mai general decât ni-l poate întăţişă literatura 

pur filosofică. Da 

Întradevăr, gândirea propriu zis filosofică este: 

adesea o: operă pur individuală; ea aparţine: 

consecvent numai personalităţii, care, desprinzân-- 

Gu-se din mediul şi vremea sa, ajunge să nu le- 

mai reprezinte decât cu totul indirect. Acesta: 

este cazul construcţiilor filosofice cu totul subiec-- 

tive, pe care originalitatea creatoare a unui cu- 

getător le alcătueşte fără “nevoia Vreunor CON- 

tingențe. ă a 

Literatura obişnuită ţine şi faţă de acest exces 

ciimpăna moderaţiunii. Pe lângă elemente perso-- “ 

nale, ea conţine întotdeauna şi destule motive de 

ordin social. 
i 

Prin analiză şi critică putem înţelege, dintr'o- 

scriere poetică, ce este notă esclusiv personală 

şi ce este însuşit. de: autor din tezaurul comun al 

_ societăţii care îl înconjoară; căci trebue să recu- 

noaştem că un autor scrie şi pentru sine—ca să-i. 

placă lui însuşi, dar şi pentru mediul „social în 

care trăeşte—ca să fie înţeles, gustat sau apreciat 

$ 85. Literatura estetică este un document al suțletului” 

omenesc, superior literaturii istorice propriu zise.— Dacă 

în genere este adevărat că literatura constitue: 

pentru orice epocă sau societate unul din cele 

_mai naturale documente ale “psihologiei contim- 

porane; pentru antichitatea clasică ea este a-
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zproape singurul mijloc în stare a ne arătă: şi ori- 
„ginalitatea creiatoare a unui autor, ca figură 

-veprezentativă a epocei, şi mediul însuşi din care 

„şi pentru care a isvorît opera, 

Vom duce concluzia mai departe chiar. 

'Ciudat în aparenţă, este totuşi adevărat în fond, 

-că însuşi istoricul de profesie ne apare cu rolul 
„de simplu mijlocitor — chiar când se numeșşto 

Thukidides 1). 
Am îi mai în drept să socotim isvor adevărat 

pe istoricul care se întâmplă a fi martor în proces; 

altminteri dacă scrie ca de obiceiu, numai eu intenţia 

«le a face istorie,rămâne tot lucru de mâna a doua”). 

Dimpotrivă literatura, purtând obiectiva pecetie . 

-a spontaneităţii, nu urmăreşte scopul practice şi 

nemijlocit de a fi posterităţii isvor ci doar pe 

acela de a plăceă autorilor şi contimporanilor 

săi. Astfel, ea capătă în proces rolul preţios nu 

„numai de 7uartor — ci de parte. 

:$ 86. Corolare metodologice; încheere. — Suntem în. 

măsură, după consideratiunile de mai sus, să sta- 

"bilim drept concluzii două criterii însemnate 

pentru cercetările noastre, criterii ce stabilesc | 

-peremtoriu deosebirea metodică ce înţelegem a 

„păstră față de istoria propriu zisă: 

1. Cu cât un document este mai spontan cu 
„atât mai prețioasă ne apare informaţia lui ; pentru 

1) Ci. v. v. Wilamowitz, Aristoteles und Athen, IL. p. 3 şi urm. 
- 2) Idem, ibid p. 4 şi în genere pp. 3— 33.



  

A=
>=
 

155 

istoria propriu zisă, adică aceea care urmăreşte: 

faptul în sine, individualizat, aceea care caută să-l 

redeă <așă cum a fost> (ca să ne exprimăm cu 

un caracteristic cuvânt al lui Ranke) asemenea: 

- documente; ori cât d preţioase, capătă numa 

valoare de circumstantia, adică «fond> pentru; 

“un portret ale cărui exacte trăsături le caută în 

alt gen de isvoare. Nouă ne este de ajuns în: 

această cercetare (pe care o vom compară aici: 

cu o pictură) «fondul», peisagiul, cadrul. 

2. Cu cât un document literar provine şi prin. 

colaborarea, directă sau indirectă, a factorulai 

colectiv, cu atât el este îsvor mai prețios în ce 

priveşte adevărurile psihice generale. 

Colaborarea este aici o mărturie de veridicitate,. 

este o garanţie a exactităţii şi adevărului auzit 

„Şi de alţii. 

Vom găsi astfel mai interesante note de apre- 

ciere şi informaţie, peniru o societate, într'o rap- 

sodie de curte sau într'o piesă de teatru, decât 

- întrun cântecliric de strictă factură personală ; mai 

veridic un discurs al lui Demosthenes, decât opera 

unui întârziat istoriograf, alcătuită fie pentru <mo- 

rala publică» fie pentru «nemurirea personală». 

Pe de altă parte, când vom avea de cercetat 

şi do apreciat factorul individual, va trebui să 

-ne referim cu deosebire la acea literatură, care 

_isvorăşto 'din cele mai puţine contingenţe (ab- 

senţa lor este, organic, inadmisibilă) am numit 

operele în care'se cuprind construcțiile filosofice: 

subieclive şi sistemele originale.. Atunci şi numaE
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în acest mod, se va puteă trată organic ceeace 

în obişnuitele «tratate de istorie a filosofiei» se 

expune cu o totală independenţă îaţă de'timpul, 

de locul, de personalitatea, şi faţă de raportul 

între om şi operă. Numai în acest chip vedem 

posibilă, Zogie.şi organic, expunerea evoluţiei gân- 

divii şi metodelor aplicate de diferitele individua-. 

lităţi filosofice, spre a penetră arcanele şi sensul 

intern al existenţei subiective sau obiective, luate 

cu tot cortejul de enigme ce trezeşte şi trage după 

sine marea taină. 

Incheem acest capiiol metodologie cu două ana- 

logii care vor aveă poate darul să arunce o lu- 

mină mai hotărîtă asupra punctului de vedere 

filosofic ce ne călăuzeşte. 

 Asemănăm întreaga societate — _masse şi per- 

sonalităţi de toate categoriile — unei piramide, 
pe care o tăiem trunsversal prin două secţiuni 

-paraltle şi echidistante. 

Baza, fiind şi cea mai largă, constitue massa, 

deci spiritul colectiv ; el are ca mijloace proprii 

de manifestare a cugetului aşezămintele, datinele 
şi orice producţii poporane în care, cel puţin la 

„momentul creaţiunii, sporitul joacă un rol (litera- 

tura poporană, etc.). 
Mijlocul piramidei, mai îngust, este ocupat de 

multele categorii de personalităţi, dela cele dina- 

mic-politice până la cele contemplativ-poetice. Ele 

au'ca elemente de expresiune a cugetului fie 

fapicle de resort obştesc fie toate speciile prin 

care se îmbracă literar gândirea și simţirea.
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In vârtul piramidei se ridică, printr'un ultim 

“proces de alambicare şi selecţie a personalităţilor, 

numai capetele gânditoare filosofic, capabile într'o 

bună măsură să se desprindă din lanţurile con- 

“tingenţelor terestre. 

Lucrările pur filosofice sunt mărturia şi justi- 

ficarea înaltei dispoziţiuni ce aceste personali- 

tăţi ocupă în ierarhia intelectuală a valorilor 

-omeneşti. - , 

Privitor la 77 atare ea , acestor sisteme şi construcții, 

avem de adaus un cuvârit prin care ne apropiem 

mai mult de punctul de vedere istoric. 

Pentru 'noi, ca să ne servim de o comparaţie 

ssocratică 1), armonia coardelor unei lire nu poate 

există fără liră, coarde şi fără acea bază care 

-formează raportul constant între altitudinea to- 

nurilor. coardelor. | 

Citaredul (întoemai ca filosoful ce-și construeşte 

sistemul cu elementele furnizate de experienţă 

şi îmbinâte măestrit de puterea creiatoare a in- 

“teligenţei) dacă năzueşte să creieze şi să exprime 

armonia melodică, nu poate face abstracţie de 

elementele materiale: liră, coarde şi raportul per- 

manent al acestora, fapte la care se adaptează 

necurmat tehnica şi talentul artistului, pentru a 

face astfel să răsară a7monia. 

Dimpotrivă — o infimă deviaţie a unuia dintre 

elementele concrete menţionate. mai sus, face inu- 

iile şi tehnica şi simţul armoniei artistului, oricîţ 

de mari ar îi. . 

Astfel se închoagă şi i pentru filosot — sistemul. 

  

"1) Platon, Phaidon 85 şi 86 E.



CAP. XII 

Poemele Homerice 

Ş 87. Aspectul istoric al problemei homerice.--Inainte- 
de a face orice alte consideraţiuni de ordin Ii- 

terar, mithie sau religios, privitoare la poemele: 

homerice, este necesar să reamintim pe scurt: 

problema istorică. 

Za Asia. 'Thracii, o seminţie indo-europeană mai 
veche, străbătând peninsula Balcanică în direcţia. 

spre sud şi răsărit, încă din mileniul 3 au tre: 

cut în bună parte şi peste. Propontidă, în con- 

tinentul asiatic. Cucerind nordul Asiei-Mici, până 

aproape de ţinuturile armenice, ei au venit în 

atingere şi au primit elementele esenţiale ale ci- 

vilizaţiei asiatice, aduse acolo probabil. mai cu 

seamă de Chetiţi. 
Aceşti 'Traci au fost desemnaţi cu nume felu-- 

rite: Dardani, Phrygi, Mysi, Bithyni; însă în 

aceste 'numiri deosebite trebue să. vedem numai. 

pricini pur geografice, nici de cum ethnice. Din.
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altoiul acesta thraco-asiatic s'a pronunţat, din ce 

“în ce mai mult, o civilizaţie însemnată, ale cărei 

urme le-a descoperit Schliemann in „cea de <a 

şasea? Troie. ! 

De fapt aceştia sunt tocmai Troenii pe cari cu 

mult mai târziu îi vor înfrânge Aheii, conduși. 

de Agamemnon și de ceilalți regi sau principi, 

„cântaţi în rapsodiile homerice. Vom reveni în- 

dată la ţărmul asiatic, după ce vom arătă cine 

sunt Aheii. 

In, peninsulă. şi îm însule găsim în ul 3-lea 

mileniu -o populaţie. primordială, . kreto- karică, 

ajunsă pe la începutui mileniului 2 la o înaltă 

„civilizaţie, ca una ce eră acum destul de bă- 

-trână. Tocmai în această vreme pătrunde în conti- 

-nentul grec şi în insule un prim rând din acăle 

:seminţii indo-germanice, care în curând aveau să 

facă fala culturii europene. Veneticii, departe de 

a fi distrugători, au fost. în stare să impună 

limba lor; însă au şi primit dela cei aşezaţi, ele- 

„mentele de cultură essenţiale; precum se vede, 

:şi aici este ceva analog cu fenomenul istorie din 

Asia Mică. | 

Din amestecul celor două straturi a rezultat ofor- 

maţie e gtriică nouă, Aheii; cultura lor, altoită puţin, 

capătă avânt nou mai ales de pe la 1500 încoace. 

Acest nou avânt corespunde cu ceeace numim 

obişnuit epoca înfloririi mykeniane, : ale cărei 

_grurme, la Tyrins, Argos, 'Mykenai, Iolkos şi Orcho- 

menos, au fost descoperite, adânc în pământ, în 

„cercetările arheologice ale veacului trecut. Ace-
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ştia sunt, 2don 4oudovres 'Azatoi (Ahcii cu capetele: 
pleloase) cari au cucerit Troia şi au oferit cistfel. 
'subieci și material pentru marea poezie epică a 

poporului grec. 
" Insă pătrunderea spre s sua a celor lalie sominţii 

indo-europene a fost mai furtunoasă decât cea, 

“dintâi. După veacul 13, Dorieni, Aetoli, Beoţieni. 

TPhessalieni, invadează pe rând peninsula şi in- 
'sulele pâuă în Kreta, distrugând vechea civili- 

zaţie mykeno-kretică şi provocând răsfirarea fa- 

miliilor superioare ale neamului helenic (Acolieni 

şi Ionieni) spre insulele Mării Aegee şi spre întreg” 
“ţărmul Asiei Mici, dela Propontidă până la Ky- 
pros. Aceasta este de fapt învazia Dorienilor pe 

care istoricii greci 'o numesc <întoarcerea> sau 

“«coborîrea Ioraklizilor». Ea este numai una din 

multele :mișcări de popoare ce au avut loc la 

această epocă: (pe la 1200) în bazinul sud- est. 

mediteranian. ii 

Invazia Dorienilor a provocat însă prefaceri 

adânci. Ea a răsturnat nu numai ordinea 'poli- 

tică, dar şi pe cea socială şi economică, produ- 
când astfel veacul de mijloc grecesc. Dispar regii 

cu puteri nediscutate, pier oraşele cu bani şi 

"cu meşteșugul scrierii, înfloritoare în industrie; în. 

locul lor răsare o viaţă nouă, mai mult agricolă, o 

viaţă evident aruncată pentru moment cu mult în 

urmă. Puterea efectivă a micilor regi tinde să. fie 

luată pe încetul de o nobilime (feudălă i i-am putea 
spune) selectată tot mai mult prin. avere şi singe. 

Oricât de ingrată sub atâtea. raporturi, aceasta 

“este totuşi epoca în care se: plămădește. în genere
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limba greacă, acea limbă . bogată în vocabular, 

plăcută în succesiunea fonetică, limpede şi fină în 

 aleătuirile sinlazice, limbă pe care o vom cunoaște 

întâiaș dată la Homer, după co. abia. în veacul. 

8 va fi atins apogeul ei artistic, în formele ioniene, 

$ 88. Aspectul mithic şi religios al problemei. home- 

rice. — O scoatere în evidenţă a câtorva din ele- 

mentele caracteristice pe care ni le oferă aceste 

opere, sau, mai exact, o analiză a factorilor. com- 

ponenţi, poate încă să răspândească oarecare 

lumină asupra celei mai discutate chestii din fi-. 

Jologia clasică. . 

Sub raportul fonâului, putem spune că poe- 

mele homerice sunt o măestrită îmbinare de ele- 

mente care provin dela cele două civilizaţii, de- 

“osebite ca vîrstă şi ca spirit. 

O analiză a acestei caracterizări ne va lămuri 

îndată. 

1, Zicem că poemele homerice suni o » imbinare 

mdiestrită, deoarece: pe deoparte scopul lor pri- 

mordial este estetic—în sensul că autor şi publice 

sunt pentru prima oară la înălţimea unei ase- 

menea concepţii—pe de altă parte acest ţel este 

pe deplin atins prin nenumărate însuşiri, dintre 

care menţionăm aci doar pe cea mai mare: unt- 

tutea armonică. 

2. Am pomenit apoi de elemente ce provin dela. 

două luni diferite. Cari sunt acestea ? 

Factorii ce contribuesc la alcătuirea operelor 

homerice sunt: materialul brut, modul do prelu- 

crare a acestui malcrial şi autorul. 

Să le cercotăm pe rând. - ai
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a) Materialul, ca să zicem aşă brut, este oferit în 

bună parte de către lumea pre-helenică, de către ci- 

vilizaţiile pe cari le numim, după criteriul geogra- 

fic, mykeniană, kretană sau thraco-asiatică. Ace- 

ste populaţii, precum am spus, ajunseseră în mi- 

leniul 2 la un însemnat grad de civilizaţie; în 

consecință ele dispuneau, între altele, de un bo- 

gat tezaur folklorie, milhico-religios, ce jucă rolul 

de ultim termen al acelei civilizații, pe care în- 

vazia semențiilor helenice' putem spune că a în- 

trerupt-o la timp. 

Mythul este un văl de fapte şi lucruri pe cari 

poporul le înseilează pe o închipuire <divină>; 

câteodată aceste fapte sunt astfel combinate, în 

cât dau toată aparenţa unei explicaţiuni de fe- 

nomene ale naturii !). Intr'un asemenea văl am 

văzut că.se înfăşură, pânăla .înăbuşire, divinis- 

mul de essenţă sau de înrîurire asiatică. Şi Ho- 
mer tocmai din acest domeniu al mythului şi-a 

înşușit o bună parte din materialul cu care avea 

să zidească opera sa. 

b) Darmalerialul unei clădiri nu esteîncăoclădire - 

când nu esto un ahitect, când lipsesc meşterii! Viaţa 

mișcarea, sufletul ce străbate prin acest material 

1) Astfel s'au şi provocat variatete interpretări ce s'au dat mitu- 
rilor și mitologiei, începând cu. Euhemeros, care vede în mituri 

un capitol de preistorie (concepţie primită şi întrucitva chiar exe- 
cutată în istoria universală a lui Diodor din Sicilia) până la in- 
fructuoasele străduințe ale Mythologiei comparete (în deosebi ale 
şcoalei «me teoroiogice>) întemeiată de Ad. Kuhn, exagerată de 
AM. Măl er şi purificată într'o măsură, pentru Greci, de L. Breller-
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mu au provenienţă nici creto-carică, nici thraco- 

asiatică, ci sunt tocmai contribuţia indo-euro- 

peană 'a tinerelor seminţii “helenice: atât în pri- 

vinţa psihologiei interne, cât şi în privinţa originii 

autorului, | 

Ca psihologie, facem cunoştinţa unei lumi nouă, 

de spirit independent, cutezător până la temeri- 

tate, însă lipsit de critică. E deajuns să menţio- 

năm figura reprezentativă a lui Akhilleus, — cel 

ce se retrage în cort pentru o pricină personală 

şi reintră apoi în luptă numai ca să-şi răsbune 

un prieten scump; cel ce plânge (alăturea de re- 

gele inamic Priam) bătrâneţea jignită şi, sub im- 

“ periul sentimentelor generoase redă corpul lui 

Hector — şi vom înţelege deplin acea lume de 

aețiuni epice, de care răsună întreaga poemă a 

xăsboiului. 

c) Autorul, adică personalitatea ce sa numit 

Tlomer, este ionian ca origine, precum O arată 

neîndoelnie limba de caro se foloseşte. Puterea 

ae sintetizare, iscusinţa cu care a unificat şi ar- 

monizat resturile vechiului tezaur mitic, încrt în 

essenţă, cu tînăra viaţă helenică, în care încol- 

zeau dejă seminţele unei superioare cultări, îace 

tocmai obiectul de admiraţiune a secolelor. 

Prin puternica lui. originalitate creatoare; Ho- 

mer topește la un loc aceste două lumi, aceşti 

doi tormeni extremi ai unor civilizaţiuni co se 

ating-întretăindu-se, şi le topeşte sub specie 

-unius coloris.: 

Fără a nesocoti majestatea divină a naturii, Ho-
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mer îşi va face dintr'însa numai un cadru în care 

va. aşeză majestatea umană. Zeii există cu' toate 

atribuţiunile .lor asupra naturii; dar ei există 

mai cu seamă pentru oameni; au chipul şi ase- . 

mănarea oamenilor; .se luptă pentru oameni, de 

partea sau în contra lor, ca în răsboiul Troei. 

Astfel, prin această infunzare a spiritului nou 

în materialul vechiu, Homer opreşte de a intră 

cu totul. în întuneric bătrâna civilizaţie a sub- 
stratului etnic ce a premers helenismului şi, în: 

acelaş timp, el dă impuls lumii helenice spre eli- 

berarea spiritului. In locul cortejului nesiîrşit de 

juzi externi, apare pentru prima oară judecătorul 
superior intern — conștiința. 

Deci geniul aceşta al unităţii armonice şi at 

îndependenjei epice, Flomer, s'a născul î în lumea: 
toniandă, 

Acum să cercetăm o parte din acoste puncte 
mai deaproape. 

$ 8. Materialul mithic. — Religia are multe puncte . 
comune cu mitologia, însă nu este acelaş lucru 

cu ea. E drept că în covoluţia ştiinţei despre an-: 
tichitatea clasică a fost un timp când cercetările: 

asupra religiei eline se confundau aproape, cu - 
studiile de mitologie comparată. Astăzi, aceste 

încercări sunt considerate ca neisbutite şi sunt 
". deci' părăsite, 

Intr'adevăr, trebue să facem o precisă deose- 
bire între un act religios și o naraţiune mitică. 
Actul religios are două. elemente ; “unul intern—
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credința în existenţa unei divinităţi cu puteri şi 

înrîurire' (în bine sau în rău) asupra omului; 

consecvent, sentimentul -de pietate către acea di- 

“vinitate ;. altul extern — expresiunea formală, (în 

condițiuni determinate de timp, loc şi persoane) a 

-credinţei şi sentimentului faţă de divinitate: cultul. 

Este evident că nici actul interi şi, mai puţin 

cel extern, nu are întru nimic de a face cu acea 

parte narativă care înfăşoară ca un văl poetic 

viața fiecărui zeu şi care se numeşte mitologie. 

Contuzia a venit de acolo: că. multe mituri au 

isvorit din chiar cultul zeului respectiv; al doi- 

lea, că încă: din antichitate, în practică, nu sa 

dat niciodată atenţia cuvenită spre a se observă 

această distincţie; al treilea, ea a provenit şi din 

“vraja exercitată de poezia homerică. 

$ 90. Opera de prelucrare atribuită personalității lui 

Homer. Dar dacă o confuzie între religie şi mito- 

Jogie este până la un punct explicabilă, un ame: 

stec între religia adevărată a poporului şi mito- 

logia homerică este o adevărată erezie, în care 

astăzi nu mai este permis nimănui să cadă. | 

Ca să înţelegem cât de mult a stăpânit erezia, 

vom pomeni doar exemplul frumoasei poezii a 

sui Schiller Die Golter . Griechenland. Citind 

mişcătoarele versuri dăltuite de poetul german, 

me simţim foarte aproape de «religia» lui Homer, 

însă foarte departe de adevărata religie a Gre- 

cilor luaţi ca popor, ca massă. Veselic, frumuseţe, 

lipsă de griji, cu un cuvânt poezie trăită aevea -
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—iată ce ar fi fost viaţa şi religia Grecilor după 
această creaţie poetică: să se observe de pildă | 
numai calificativele primei strofe: 

__Da ihr noch die sehăne Welt regierel, 

An der Freude leiehtem Giingelband 

Selige Geschlechter noch getiihret, 

Sehoene lVesen aus dem Fabelland 

Ach, da euer IVonnedienst noch glămnazte, 

Wie ganz anders, anders war es da! 

Da man deine Tempel noch bekrinzte, 

Venus Amathusia! 

Deci zeii cârmuesc o lume frumoasă; legătura 

lor de lume o formează doar veselia şi voea 

bună; generaţiile sunt fericite, fiinţele sunt mi- 

nunate ca în poveşti, etc. Tabloul acesta dacă ne 

aminteşte ceva din viaţa olimpică a zeilor ho- 
“merici, este însă cu totul impropriu pentru a ne 

caracteriză viața poporului grec în legăturile ei 

intime cu ordinea divină. 

Schiller posedă şi în această creaţie ca în toate 

„concepţiile lui similare, o mare putere de evo- 
„care a amănuntului fabulos; el este însă greşit 

asupra atmosferei generale în care învălue ideile 

şi sentimentele poeziei. 

Religia poporului grec (ca a tuturor popoa- 
relor când. sunt privile în massă) are şi ceva. 

profund serios; ea este stăpânită de acel senti- 
ment special, care za îngădaue să transformi toate 

mişcărilevioţii într'o neîntreruptă sărbătoare, în- 
căreată de jocuri, de chefuri şi beţii; şi, acestele- 
ment serios se întâmplă a fi tocmai cessenfialul.
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Ca să nu luăm de cât extremele: să ne gândinu 

numai la jertfa omenească de la început sau. 

la influența oracolului asupra vieţii publice şi 

particulare, influenţă care a durat până târziu, şi 

vom înţelege uşor acel «profund serios», pe care 

l-am aplicat mai sus religiei poporului grec. 

Că pe alocurea sau strecurat cu timpul şi alte 

deprinderi, unele chiar de pronunţat caracter 

vesel, umanist, aceasta este şi adevărat şi natu- 

ral, căci viaţa a evoluat şi a evoluat tocmai spre 

umanism. | a 

Că tot.pe alăturea, poeţi de geniu ca Homer, 

au anticipat ovoluţia lentă spre umanism a po- 

porului şi au creiat, cu elementele aspre de veche 

tradiţie ale religiei populare, o lume nouă în care 

umanul trece în planul întâi iar divinul trăeşte 

în funcţiune de uman — şi acest fapt îl socotim 

atât de adevărat şi de important, în cât formează 

tocmai obiectul cercetărilor noastre în această 

parte introductivă. ” 

Deci nu trebue să se confunde în special almo- 

sfera homerică, divină şi umană, cu religia Do- 

porului grec, considerat chiar la generaţiile con- 

timporane cu marele poet. 

Atmosfera homerică divină conţine mai ales 

zei olimpici, atmosiera religiei populare adevă- 

rate o formează mai cu seamă zeii chthonici 1). 

Şi, pe când zeii Olimpului sunt, în cazul cel mai 

  

1) Această osebire a făcut-o mai întâi M. Miiller în Mythologie 

" der griech. Stămme I—Il 1861.
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zău, prelucraţi de Homer, schimbându-li-se prin 

aceasta pe alocurea chiar caracterul essenţial, zeii 

__ “hthonici (de cari Homer nu prea sa apropiat) 
"şi-au păstrat tocmai de aceea cu mult imai mult 

vechiul caracter propriu. | 

Afară de aceasta, chiar în sânul Olimpului - 

găsim atâtea elemente de asemănare cu vechile 

religii naturaliste ale Orientului asiatic, încât dau 

impresia că prelucrarea homerică a atins această 

lume cu deosebire în partea ei aclivă (E Gvvdua) 

adică în ce a devenit ca cu timpul, nu în ce eră 

caracterul ei originar. Spre exemplu caracterul 

originar, ca să zicem aşă static, al lui Apollon 

este de a răspândi lumină, în calitatea lui de 
soare (“Hioş) dar activitatea. adausă 'lui Apolon 
(prin evoluţia spiritului) este cu totul nouă şi 

desfăcută de orice prejudecată mistică; este umani 

prin excelenţă: Apollon devine un artist, un .vâ- 

nător cu chip nespus de îrumos, etc. - 

-“Tot aşă Zeus: este Nepeinyegtra! el dispune de 
nourii cerului, de fulgere, cl <trăsneşte din înăl- 

țime> ; dar cât de uman este totuşi în acţiune, spre 

exemplu atunci când nu are curajul să înfrunte 

pe Hera! ete. In sfârşit, asupra naturismului 

zeilor homerici mai putem cită zeii co reprezintă: 
cerul (Oboav6s), timpul (40605), pământul (Caia), 

marea (Oâriş), ete, divinităţi, care la început sim- 

bolizau natura, cu timpul însă şi.cu progresul 
umanismului, luară înfăţişări antropomorfe. 

Un rest mai evident al fazei prehelenice, prins 

în treacăt de Homer este 'de văzut într'unele ca: :
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 dificative-animalice, cari revin stereotipic, ca Bo&ms 

“Tom, vhavzăms "Adi (Hera cu ochii “de bou; 

Athena cu ochii de bufniţă) precum şi atâţia 

monştri -animalici, ca sirenele, centaurii, etc. 

Din acest tezaur niitic, pe care lumea mykeno- 

retică: îl aduce la massa civilizaţiei helenice, 

marele poet culege o bună parte din elementele - 

mitologiei sale. 

$ 91. Contribuţia helenică așă cum apare în opera lui 

Homer.— Contribuţia helenică însă este aceea care  şe 

qă acestui material viaţa, îi dă sufletul şi spiri- a ga 

ul nou —-cutezător de fapte eroice. 

Acest spirit se întrezăreşte limpede în toat An 

fibrele poemelor homerice ; el arată cu evidenţă, 

   

- progresul umanist incomparabil, săvîrşit prin al- Eau 

toirea seminţiilor indo-europene pe vechea civi- 

lizaţie a pământului grecesc. 

Subiectul în sine, modul epic de tratare şi scopul 

ce urmăresc poemele homerice, sunt trei puncte 

caracterizante, din cari putem privi opera aceasta 

Subiectul Iliadei —mânia lui Akhălleus, cu ur- 

mări aşă de funeste pentru armatele greceşti, de- 

notă un sentiment aşă de personal şi egoist, în 

cât simţim dela început, dela primul vers, că ne 

“aflăm într'o lume ego-centrică, o lume în care 

omul cuprinde în ei punctul de gravitate al preo- 

cupărilor, Şi, mai departe, acea. mânie nu pără- 

seşte pe erou decât când este covîrşită de un alt 

sentiment tot aşă de egocentric, însă mai puterr. 

- nice: durerea pricinuită de moartea amicului său 

Patroelu.
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Subiectul Odysseiei — îl” formează lupta pe 
care o duce neînfricoşat ciscusitul şi mult răbaă- - 
torul> erou împotriva piedicilor pe care i le pune 

în cale Posseidon, zeul mărilor. Este interesant şi 

„aici punctul de vedere umanist care este atât de 

înaintat, încât până la urmă omul biruește, omul- 

erou epic; Odysseus îşi vede şi «scumpa lui ţară 
străbună» şi <fumul ieşind pe coşulcasei sale»; în 

plin umanism,el poate să moară cu sufletul liniștit. 

Modul epice de tratare nu este altceva, decât 

punerea la cât mai multe încercări a unei voințe 

înverşunate omenești, pentru ca triumful final al 

acestui om să fie cu atât mai strălucit pentru 

dânsul. Şi, fiindcă este vorba de progresul uma- 

nismului, acest triumf se săvîrşeşte chiar împotriva 
divinității. Nici momelile dulci ale zînei zînelor, 
Kalypso (Sia Dedov Kaluwypd), nici ademenitorul 
cântec al Sirenelor nu au izbutit să abată pe 
Odysseus din calea sa. Un sentiment precumpă- 

nitor, de nimic egalat, sentimentul iubirii de patria 

strămoşească şi de căminul său, îl mână cu succes 

până acasă!) 

Scopul urmărit de poemele homerice este, pre- 

cum am menţionat mai sus, estetice. Nu se are în 

vedere cinstirea divinității, nici vre-o expresiune 

1) Poezia epică, precum vom vedeă, deschide drumul şi spre 
drama elenică, a cărei caracteristică este tot o voință de proporții 

"epice; deosebirea stă numai în forma literară şi în modul cum 
aceste opere se sfirșesc, adică în actul final unde, în tragedie. 
apare o putere nouă, mai mare ca a zeilor, în faţa căreia nimic 
nu rezistă — Gvuyan, destinul. Drama elenică putem spune că 
este, astfel, poezia voinfelor înfrânte, în raport cu epopeea, 
care exprimă mai cu seamă fri:mful voințelor eroice omeneşti.
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culturală, ci pur şi simplu distracţia societăţii 

“ feudale, cu regi şi principi cari bucuroşi ascultă 

la mese aezi de felul lui Phoemios şi Demodokos,- 

cântând şi acompaniind cu lira recitarea îspră- 

vilor fericite ale oamenilor — rd. uita ăv5pv, 

in ierarhia scopurilor toate se subordonează: 

celui din urmă: şi, în poemele homerice, scopul 

final este să placă, să distreze. Flementul mitico- 

religios este doar o parte din materialul de care- 

se servește marele poet; dar tocmai prezenţa 

acelui element ne oferă antiteza divino-umană. 

din care partea dintâi apare numai ca accesoriu: 

al celei din urmă. 

O singură pildă ne va lămuri şi antiteza 

şi această psihologie. Vajnicul luptător Tydid 

Diomede cutează în luptă să rănească pe însăşi 

zeiţa Aphrodite; aceasta, mîhnită, se duce la: 

mama sa Dione şi i se plânge că un muritor a: 

ajuns să o rănească. 

laţă cum Dione întâmpină pe fiica sa: 

Rabdă, copila mea! Răbdă, oricât eşti de 

îndurerată f 

Afulţi dintre cei ce şedem în lăcașurile olimpiene: 

Am pătimit de la oameni... 1) 

Se vede uşor din această situaţie. cât este de 

scăzut prestigiul divin în raport cu cel omenesc; 

versurile de mai sus no dau această antiteză ca- 

racterizantă. 

1) Iliada, V 382—385: 
ertriadi, rizvov 2u6v, mai, âvdoyeo 4n5out”n 2% 

zoo! ao dh Thânev "Oua Sua "EZOvTEG, 

22 Gv606V...» E
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$ 92. Concepţia despre moarte şi viaţă la Homer. — 

“Omul, devenind nu numai subiect gânditor, dar 

şi obiect al propriilor lui preocupări, este apre- 

ciat şi iubit de societatea homerică.. însă atât 

cât trăeşte aici pe pământ, sub lumina străluci-“ 

“toare a lui Helios. 
Viaţa pâlpitantă de emoţii, viaţa încărcată de 

“plăceri, de lupte şi suferinţe întâmpinate de un 

".om în carne şi oase, cu sânge şi artere în care 

-circulă sufletul — numai această viaţă are far- 
mec pentru lumea şi concepţia lui Homer, 

Trecut dincolo, în lăcaşul întunecat. al lui Ai- 

-des, ceeace a fost odată aici cu demnitate şi 

mândrie <un om», este acum acolo o umbră, O 

-contra-facere umană, fără cosistenţă, fără sensi- 

bilitate, fără roalitate deci. 

Ah, luminate Odysseus ! Să nu-mi mai vor- 

Deşti tu de moarte! Eu aș dori să slujese pe pă- 

mânt la un altul, cu ziua, la vre-un desmoștenit 

care însuşi deubea se hrăneşte; însă nicicum nu 

-dorese să comand peste umbrele morţii !). 

Astfel Alkhilleus, mort, întâmpină în infern pe 

*Odysseus coborit acolo înainte de vreme spre a 

ercetă destinele. Deci mai bine lucrător de pă- 

mânt la un altul, la un nenorocit care de abia 

.1) Odys., XI, 498—-4M: 

Mi 6n no. ddvurâv ye zapada, catău. *Oâvocet. . 
Bovioluv 7 Eadeoveos 20 Omrevenev d), 

"Avăgi aa9 "dello, & pi fioros zolbş Em) 

Il aăow vextEcoL xarampi) voor dvdsow,
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are el însuşi cu ce trăi, ae cât împărat peste- 

“toate umbrele morţii cei. fără fiinţă! 

Pentru a puteă o clipă numa să ia grai şi: 

cunoştinţă, umbrele acestea din imperiul lui Țlai- 

des şi al Persephonei, au trebuit să guste sân- 

gele victimelor pe care Oaysseus le tăiase pentru. 

aceasta. 
- | 

Priamos, bătrânul rege al Troiei, deşi sub po-- 

vara durerii pricinuite de uciderea lui Hector, 

cel mai scump fiu al său, vine totuşi cu daruri 

la picioarele lui Akhilleus; văzând voinicia şi: 

frumuseţea eroului grec, el are puterea de a-l: 

admiră: 

Priamos, coboritorul din Dardanos, îl admiră. 

pe Ahile: ce voinic, ce Frumos eră el şi cât de 

bine se asemnănă cu zeii 7!) 

Peste tot, precum se vede, umanismul isbuc-: 

neşte din psihologia lui Homer. Omul trăeşte: 

viaţa, doreşte a o trăi intens; el iubeşte îrumo- 

"sul fizic, îl cultivă şi îl admiră—fiind ceva real. 

Incă un exemplu va fi poate destul de suge- 

stiv în această privinţă. 

Răsboiul Troian devenise lung şi istovitor. Pen-- 

ţru tinerii cari muriau ca şi pentru bătrânii trăiţi 

în zile bune, el eră o calamitate pe capul Ilio- 

nului; şi toate acele suferinţe se trăgeau dela o: 

  

1) Iliada, XXIV, 629—630. 

"H ro Aao5aviâns Ilgiunos davuate, "Aia, 

_“Oodos înv 065 16 Deotoi yăg dvra Ezew,
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*fomee.. Ce puteă îi, în logică obişnuită, mai uri- 
-cios pentru bătrânii înţelepţi ai cetăţii decât acea- 
:stă temee? Am fi deci în drept să o vedem ble- 

:stomată, urîtă, vorbită de rău. Şitotuşia fost de 
„ajuns ca frumoasa Helenă să le iasă în cale, 

'pentru ca acei bătrîni, uitând ca prin farmec ne- 

«cazurile răsboiului, să-şi şoptească unii altora 

-cuvinte ca acestea: 

«Nu e păcat că de mult două neamuri, Troenii 

, | [și Aheii, 

“Pentru o femeie ca asta lot luplă şi patimi 

| [îndură | 
Tare şi-aduce la chip cu o zînd....»?) 

Astfel apare Homer la pragul de intrare al 

«civilizaţiei helenice! Simbol de fericit augur, el 

«ste cea dintâi mare personalitale a omenirii, 

care înclină în favoarea umanismului cumpănă 

dintre divin şi uman. 

2) Iliada WI, 155—158. 

Ob vâuecis Todos .zoi ebzwintdas "AgetoY5 
Toiiă âupi yvvatzi zohbv 706vov ălyea naoyev 

Aîvâs &davărmo Deţis E Ora Eotzev,
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