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SOŢIEI MELE 

“MARIA 

Ai fost pe cât de mult soție model, prietenă, pe atât 

mamă îndurerată. Am venerat virtuțile tale, sufletul tău 

pur, când erai în vieaţă aici pe pământ. 

La scrierea acestei cărţi tu ai luat parte cu dragostea 

„ta evangelică,' şi cu- devotamentul tău discret, de înger 

“păzitor. In rândurile ei sunt şi credința ta, noblețea, blân- 

-deţea, bunătatea, cuminţenia ta. — Ne erau scumpe textele 

„din Sf. Scriptură, pe care le citeam, pe care le interpretam, * 

-ne erau scumpe şi pentru faptul că ele ne arătau, între 
-altele,. că, religia creştină este naționalismul în cea mai înaltă 

„treaptă. Căci noi ne iubeam Patria cum îl iubeam pe Dum- 

nezeu. — Când am terminat această scriere, tu te-ai dus de 

-aici de pe. pământ în altă lume, către Dumnezeu. Aşa Tatăl 

:mostru cel de sus, în desăvârşita lui înțelepciune, a cugetat 

că este bine. In cumplita mea durere, pe câre o am. dela 

ruda noastră despărțire, mă susțin lucrând tot mai mult 

prin credința în. Dumnezeu, şi deci în nemurired sufletului 

«celor virtuoși, plecați în vieața veşnică, a idealului. Și aşa, 
:ne vom revedea, şi vom fi totdeauna împreună, şi cu Domnul. 

Ţie, acolo în ceruri unde eşti acum, îţi dedic această 

arte de Filosofie Creştină. Îţi revăd chipul tău blajin, 

-dulce, senin. Imi apari o sfântă care se'roagă înaintea crucii, 

“unde oamenii l-au răstignit pe lisus” Hristos Mântuitorul 

Sumii. ”



INTRODUCERE 

„Am plecat dela considerațiumea, fine noastre ca 

oameni, Şi am studiat existența umană, lumea, pentru a. - 

„şti, a preciza, ce suntem noi în ultimă analiză, de ce trăim, 

„dacă avem un scop, care ne este sensul vieţii, rostul 

„nostru. Dar, făcând acest studiu, am constatat că aveam 

„Giferite simţiri, cunoştinţe, că eram diferite voințe. Ne 

„aflam în fața unei multiplicităţi de cunoştinţe. Ne găseam 

între numeroase concepţii despre lume, despre vieaţă, ca 

arta, ştiinţa, morala, filosofia, religia. Unele se înfățișau 

aşa de opuse între ele, că alcătuiau o diversitate în care 

“se excludeau reciproc. Altele erau intermediare între. 

„extreme. Unele explicau printr'o anumită unitate, altele 

în alt fel, această multiplicitate, această diversitate. Aveam 

ideea de perfecțiune, dar ne aflam într'o nedumerire, ca 

întrun haos, constatam impertecțiunea, un șir de. între- 

bări, probleme sau chestiuni, — şi totuși simţeam în mod 

natural că trebue să căutăm perfecțiunea. 

Pe de o parte credeam că lumea are un scop, un ideal, 

că este un Dumnezeu care a creat universul, și că noi 

trebue să realizăm în chip sincer dreptatea, binele, mo- 

xala, după lege, după adevăr, pentru a îi astfel fericiți. 

Dar, pe de altă parte, observam că sunt. atâtea nedrep- 

tăţi, nelegiuiri, crude lovituri, şi atâta falsitate, prefăcă- 

„torie, nesinceritate, imoralitate, încât ni se sdrumcina, ni 

„se clătina, credința în Dumnezeu, că am putea să
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realizăm binele, perfecțiunea, și să fim astfel fericiți. 

Nu vedem noi oare cum idealiștii, adevărații, — nu falsii, 

prefăcuţii, — ci credincioșii, teiştii, cei drepți, sin- 

ceri, morali, cei buni suferă în vieaţă de pe însăși urma 

bunătăţii lor? Şi nu vedem noi oare cum cei fără ideal, 

sau cei cu fals ideal, oportuniştii, care fac compromisuri, 

tramsacții, ipocriţii, fariseii, cei nesinceri, necredincioșii, 

ateii, cei nedrepţi, imoralii, nelegiuiţii, cei răi se bucură 

de vieață de pe însăși: urma răutății lor? Dar când vine 
moartea să ne ia ființa iubită, și noi rămânem umbre, 
rătăcitoare? Ne întrebăm cumplit: Unde, care este sen= 
sul ? unde există Dumnezeu, adevărul, legea, dreptatea ? 
Și este un înfiorător non-sens... ce înfiorător non-sens | 
Numai cine a trăit cruzimea vieţii, poate să înţeleagă ce 
fără de noimă me apare vieața. Dar poate că nu există 
nimic, nimic, nici lume, nici Dumnezeu, nimic... ci totul, 
după cum s'au rostit unii, totul vine ca o părere, umbră 
şi fum, un vis al neființei, deşertăciunea deșertăciuni- 
lor, şi toate sunt deșertăciuni. Ce crudă este realitatea... 
dacă este. | | a . 

Şi totuşi, auzim şi un imn înălțat din ce a mai rămas 
- din unele gânduri, care au fost odată o măreție de ideal, 

de adevărat, nu fals, dar care acum “sunt -sdrenţe, 
pleavă bătută de vânturi, și care par, care sunt, sfinte. 
Inainte... către ideal... înainte... acolo îl vedem pe Dumne- 
zeu deplin; EL se află și în noi, cu noi; El ne duce: acolo, - - 
în voia lui. Şi când Dumnezeu este cu noi, n'avem de cine 
să ne fie teamă... , - e 

Alte cunoştinţe ne înfățișează lumea în diferite alte 
chipuri. Dar, oricât de spinos ar fi drumul vieţii, ce.fru- 
„moasă apare culmea dela capăt unde străluceşte idealul ! 
cel adevărat, Și oamenii, oricât de răi ar fi unii din ei, 

"admiră, în taina ființei. lor, chiar atunci când în manifes- 
tările lor către alţii hulesc, pe idealiștii care merg nepri-
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hăniţi către sublim, și cu atât mai mult când aceștia sân- 
-gerează, jertfiți până la crucitficare, înaintând neşovăiţi, în 

-drum spre ideal, către divin... înainte... tot înainte... 
» Eram deoi în fața unei diversităţi de cunoștimțe, a unui 
şir de probleme, într'o nedumerire, ca întrun haos, în 

” faţa imperfecțiunii, Dar, în acelaşi: timp, stimțeam şi ne- 
cesitatea, căutam ca, şi prin propria noastră contribuţie, . 

să găsim explicaţia, unitatea, deslegarea, să ne limpezim 
nedumenrea, haosul, să ne lămurim această stare de 
lucruri, să realizăm binele, perfecțiunea. Am căutat răs- 
punsul în domeniul ştiinţelor, ne-am adresat artei, am 
studiat filosofia, istoria . filosofiei, am examinat nume- 
oase doctrine, morale, metatizice, religioase. Nam găsit 
un răspuns mai mulţumitor. Studiind, cercetând, am 

“aflat diferite explicaţii, dintre care unele oarecum. înte- 
meiate, Insă, în general, se excludeau între -ele, şi tre- 
buiau să fie mai motivate, mai întemeiate. Incât năzu- 
iam la o soluţie tot mai. satisfăcătoare, urmăream reali- 
zarea perfecțiunii. Astfel, ne-am continuat în mod firesc 
studiul, ne-am pus un şir de întrebări. Ne-am pus pro- 
blema cunoștinței, Ce este cunoștința; când se prezintă 
a ca adevărată ? In ce consistă adevărul? Poate că 
feluritele noastre cunoştinţe sunt toate adevărate, toate 
false, erori, o nălucă, sau unele sunt într'un chip, altele 

în altul; care dintre ele se impune ca superioară celorlalte? 
Poate că altfel se pune chestiunea. Se zice că forma per- - 

îectă a cunoștinței este înţelepciunea. Dar se observă că 

oamenii nu pot să aibă această perfecțiune. Unii sunt 
partizani ai experienţei, artei, ştiinţei; alții ai filosofiei, 
moralei, religiei, şi, de obiceiu, se opun între ei. Apoi 

fiecare 'din aceste forme se defineşte adesea, chiar de 

către partizanii săi, în mai multe feluri. Se constată di- 
'versitatea "în toate domeniile universului, deși se afirmă 
că există o diferenţiere în filosofie, nu și în ştiinţele pro-
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priu zise, pozitive, speciale, ca matematica, fizica, etc. 

Unii văd diversitatea la capătul evoluției: lumii, nu şi la 

începutul ei, alții invers. Pentru unii realitatea consistă în 

umitate; dar din ea se desfășoară o pluralitate care trebue 

să se întoarcă la unitate. Pentru alții realitatea apare 
altfel, Incât ne întrebăm unde, care este, adevărul. 

Ne-am pus problema multiplicităţii, a diversităţii, uni- 

tății, imperfecțiunii, a perfecțiunii. Ne-am întrebat dacă 

avem în realitate o diversitate de cunoştinţe, dacă totul nu 

se reduce Ja o unitate, adevărul sau eroarea. Suntem oare 

siguri că noi avem cunoștințe, — şi încă atât de diferite? 

Dacă da, de ce este așa, — în ce măsură unul constată 

una, altul alta, ce legătură există, sau trebue să fie, între 

punctul de vedere al unuia şi al altuia? Nu eram lămu- 

riți de ce căutăm, cum putem să avem răspunsuri tot. 

mai mulțumitoare la chestiunile care ne preocupă. In 

acelaşi timp.ne-am pus însăşi problema vieții, a fiinţei, 

realităţii, lumii, universului, a rostului. lumii, a bine- 

-lui şi a răului, a existenţei lui Dumnezeu. Voiam să știm - 

oare omul trăieşte liber, sau supus destinului; este ceva, 

sau nimic, ce va să zică ființa; ce constatăm în realitate. 

Trebue să lămurim ce înseamnă a fi, în ce consistă fiinţa, 

pentru a ne da seama ce va să zică, dacă este, adevărul, — 

" precum şi invers trebue să deslușim adevărul, pentru a | 

„şti în ce consistă, dacă este, ființa. Există oare ceva, şi 

” deci cunoștința, adevărul, sau totul se reduce la nimic ? 

Ne întrebăm dacă noi avem. vreo cunoștință, sau sun- 

tem numai o părere. Şi pluralul devine singular, şi 
singularul se profilează în neant, pentru a redeveni plu- 

„- ral, singular, şi aşa mai departe... Mă întreb dacă eu 
exist; singur; sau mai sunt şi alţii afară de mine. Imi pun 
tot mai desorientat chestiunea de a şti oare există lumea, 

„Dumnezeu. Şi este mai bine a fi sau a nu fi? Dacă îmi 
răspund afirmativ, ațunci cum trebue să fiu, cum să mă 
conduc în lume, pentru a mă simţi fericit? Incă odată,-



INTRODUCERE . ă 11 
N 

sunt în realitate sau nu? Dacă aa, atunci cum trăiesc, 

sau cum trebue să trăiesc; liber, sau supus determinis- 

-mului, destinului?... Şi ne-am mai pus, fireşte, diferite 

“alte probleme în legătură cu acestea: dacă admitem 

ceea ce se numește suflet, — este el muritor sau nemu- 

ritor; de ce întâmpinăm rău în lume; se cuvine să fim 

pesimiști sau optimişti; unde găsim calea mântuirii; ce 

raport constatăm între individ şi societate, între naţiona- 

lism şi umanitarism. 

"Pentru a căuta să deslegăm o problemă, ne trebuia o 

metodă, adică mijlocul sau drumul, instrumentul, care 

duce la deslegare, la adevăr. Ca să avem un răspuns la 

o întrebare, oricare ar fi ea, sau ca să mergem unde ţin- 

tim, suntem nevoiţi să plecăm de undeva, într'un chip sau 

altul, să procedăm întrun fel sau altul. Insă, cercetând, 

am constatat o diversitate de metode, printre care urmă- 

toarele, opuse de obicetu unele altora. Metoda: firească 

de a cunoaşte este sensibilitatea, adică sunt simţurile 

corpului, ca văzul, auzul, pipăitul ; ea ne duce dintrodată, 

imediat, direct, nemijlocit, în mod intuitiv, şi nu discursiv 

sau treptat, mijlocit, mediat, la cunoștință căutată ; cu- 

noştinţa la care ea ajunge se chiamă intuiţia sensibilă, 

percepția externă, una din cunoștințele cele mai sigure. 

Inexact ; această metodă apare inferioară gândinii sau 

inteligenţei ; căci. ea ne procură cunoștințe care sunt sau 

înșelătoare, sau contingente, întâmplătoare, trecătoare, în 

devenire, care sunt dar care pot să nu fie; şi nu ne dă 

ca inteligența sau gândirea cunoştinţe necesare, stator= 

nice, care nu'pot să nu fie, care trebue să fie. Dimpo- 

trivă sensibilitatea se afirmă superioară, nu inferioară 

gândirii, dar. să precizăm ; ea se prezintă ca superioară 

sub forma sa nealterată, primitivă, de instinct. Trebue să 

precizăm și mai mult ; sensibilitatea este adevărata me- 

todă sub forma ei intensificată numită experienţă, adică 

- atunci când. ea consistă într! un simț repeiat, sau com- 

z
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pletat fie prin altele fie prin gândire. Nu contestăm că 
experienţă, care ne procură cunoștința empirică, face 
parte dintre mijloacele de a cunoaște ; însă rezultatele ei . 
sunt aproape tot atât de contingente ca şi ale sensibili- 
tății ; şi gândirea, sau inteligența, se situează mai sus 
decât sensibilitatea şi experienţa ; aceasta din urmă se 
„reduce la o simplă practică, temporară, neexplicată a 
simțurilor corpului, pe când gândirea cuprinde lucrarea 
spiritului prin care se dobândește cunoștința statornică, 
necesară, teoria care ne explică legea eternă a ceea ce 
facem, care ne ajută să fim mai luminaţi decât animalele. 
Totuşi, experienţa se dovedește mai prețioasă decât gân- 

_direa, deoarece, oricâtă teorie am  avea,- dacă n'avem 
experienţă, dacă n'am făcut practică, putem să comitem 

„mari greşeli ; gândirea apare ca un produs al sensibilităţii, 
al experienţei, şi ea să se recunoască ceea ce reprezintă. 

"Să evităm contuziile; gândirea se înfățișează în mai 
multe feluri ; şi adevărata metodă o constitue gândirea 
explicativă, adică rațiunea, şi anume raţiunea în aplica- 
ţia sa treptată sau discursivă, numită raţionament sau 
propriu zis logică.. Să ne lămurim ; adevărata cale con- 
sistă în raționamentul inductiv sau inducția, şi nu în: 
orice raționament, căci inducția este completarea expe- 
rienței, ea înseamnă operaţia raţiunii care pleacă dela 
fapte, dela cazuri individuale, particulare, dela expe- 
riență, dela realitate, dela cunoștințe mai parțiale, pentru 
ca să ajungă la idee, la o cunoștință mai generală, mai 
cuprinzătoare, mai raţională. Metoda superioară nu o 

” formează inducția, ci raţionamentul deductiv, sau deduc- 
ţia, silogismul, demonstraţia care pleacă dela idee, dela o 
cunoștință mai generală, mai rațională, ca să. ajungă, să 
se aplice, la fapte, la cazuri particulare, la o cunoștință 
mai parţială, mai empirică. Să știm că mijlocul esen- 
țial consistă într'o formă care se poate numi silogism | 
îmduotiv, și care face trecenea, dela inducție la deducție,
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la silogismul propriu zis, deduetiv. Să ne explicăm: me- 

toda precedentă se reduce la un simplu raționament prin. 
analogie, care ne duce la afirmăni probabile, nu la certi- - 
“tudime. Raționamentul care ne procură ştiinţa este induc- 

” ţia, dar la baza lui se află experiența sau o inferenţă dela 
"un caz particular la un caz particular; inducția va să zică 

o generalizare a acestei inferenţe; cât despre deducție, ea 
nu alcătueşte decât o simplă înregistrare de inducţii. Să 
cercetăm cu atenţie; pentru a înţelege că: experiența stă 

la bază, trebue să știm că ea are un cuprins mult mai 

mare decât i se atribue de obiceiu; ea conţine atât sensi- 

bilitatea sporită, cât şi cumoştința empirică dobândită . 
prin această sensibilitate, precum și lumea faptelor la 

care se referă această cunoştinţă. Cel mai sigur mijloc 

de a cunoaşte nu este nici experiența curentă nici gân- 

"direa, sau râțiunea, discursivă, propriu logică, sub formă 

de raționament, inductiv sau deductiv ; ei experienţa 
pură, sau rațiunea pură, “gândirea pură, intuitivă, în- 
tuiția intelectuală, intelecţiunea ; ea ne înalţă direct, 
imediat, nemijlocit, dintrodată, nu în mod discursiv, 

_ mediat, mijlocit, la dobândirea supremei cunoștințe 

umane; căci intuiţia intelectuală se chiamă. presimţirea, 
viziunea, pătrunderea gândirii, subiectului cunoscător “în 

obiectul 'coumoscut; şi oricâtă experienţă -curentă, mate- 

rială, am avea, oricâtă practică am face, oricât am ra- 
ţiona în mod logic, discursiv, dacă nu avem intuiţia, 
presimţirea, viziunea scluţiei, pătrunderea în obiectaul 
pe cane căutăm să-l cunoaştem, deslegăm superficial pro- 

„blema pusă; intuiţia intelectuală este instinct luminat de - 

inteligenţă. Dacă examinăm ceea ce se-numeşte Logică, 

sau studiul diferitelor metode de a cunoaşte, consta- 
tăm că judecata, raționamentul ne arată- în ultimă ana- 
liză valoarea metodelor, şi "deci şi a aga zisei intuiţie 

intelectuală. Sub orice formă s'ar prezenta rațiunea 

logică, discursivă, trebue să subordonăm totul credinţei,
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adică intuiţiei suprainteleatuale, sau celei mai înalte: 
forme a intuiției intelectuale ; orice experienţă ne face 

să vedem, să înţelegem, — şi însăşi “logica ne confirmă 

experienţa, — că nicio judecată, . niciun raționament, îi 

oricât de logice, oricât de puternie ar îi, nu pot să ega- 

leze puterea credinței a aceluia care o are; încât trebue 

să căutăm a avea credință. Dar şi credința, ca și aşa zisa 

intuiție intelectuală, oricât de supnaimtetectuală s'ar 
numi, nu este, în cele din urmă, decât o simplă părere 

sau o ipoteză; și numai rațiunea, judecata, raționamen- 

tul, logica, ne pot duce la adevăr. Totuşi, adevărul se de- 

finește prin teoria care reuşeşte, care se dovedeşte utilă, 

urmată, confirmată de experienţă, de fapte, de practică, 

- şi nu considerând orice simplă teorie, logică. - 

Prin ummare întâlneam aceeași multiplicitate. Astfel, 
în acelaş timp cu problema cunoștinței, a adevărului, a 

ființei, şi cu alte chestiuni, ne-am pus și problema metodei. 

Ce «este ea; o diversitate; o unitate; pe care se cuvine s'o 

considerăm ca adevărată, superioară celorlalte? Sau, 

poate, nu există niciuna ; poate altfel se pune chestiu- 

"mea. Şi, pentru a deslega însăși această problemă, a găsi 
metoda căutată, a trebuit să facem în același timp, cerce- 
tări, un studiu, să ne continuăm studiul, să aplicăm. una 
Sau alta din metodele “cunoscute. Dar continuând am 
văzut şi maj mult diversitatea. Inșiși partizanii aceleiași 
credinţe, ne apar că se «deosebesc între ei. Şi simţeam 
nevoia de a ne explica această stare de lucruri. După 
cum am spus, aveam diferite soluţii, dintre care unele . 
mai mult sau mai puțin întemeiate. Insă unele se înfă- 
ţișau ca opuse celorlalte, și aveau nevoe de o explicaţie 
mai completă. Iar noi năzuiam la răspunsuri cât mai 
mulţumitoare, la o perfecțiune.. 
Am continuat studiul. Am căutat în experienţă, în 

vieaţă, în istorie, în celelalte forme ale cunoştinței, răs- 
punsurile la întrebările puse. Dar: sbuciumul nostru 

>
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dăinuia “tot mai turburător în eterogeneitatea crescândă. 

Totuși, stăruind să aflăm lumina, ne-am dat din ce. 

în ce seama că suntem într'o continuare de studiu, 

într'o stare de problematism, mergem din problemă în: 

problemă, în vederea perfecțiunii, a unei soluţii mai 

depline şi prin contribuţia noastră. Am observat că tre- 

bue să ne continuăm studiul, să cercetăm, cu o deose- 

bită grijă, ceea ce cugetam să ne ajute la atingerea scopu- 
lui urmărit, Am analizat atât ceea ce examinaserăm 

înainte, pentru ca nu cumva să ne fi scăpat ceva impor 

tant, cât şi fapte nouă, cunoştinţe nouă, din domeniile 

artei, ştiinţei, filosofiei. Și ne-am mai dat din ce în ce 

seama şi de importanța religiei creștine, care este 

învăţătura credinței în Dumnezeu. Cunoaşterea mai de 

aproape a acestei doctrine ar îi putut, ar putea, să ne 

procure și ea, lumina sa la găsirea explicaţiei căutate. 

Era, este, um element în plus. Această posibilitate ne a- 

"părea cu atât mai mult o realitate că, după cum se ştie, 

sunt unii gânditori, consideraţi printre cei mai mari, 

care prodlamă superioritatea creştinismului, deşi unii 

într'un fel, alţii înalt fel. Cunoșteam oarecum Evanghe- 

lia. Căci aparținem creştinismului și o examinaserăm când 
am cercetat şi celelalte sisteme, când i-am. analizat pe 
Platon, Aristotel, pe epicurieni, pe stoicieni. Dar cerce- 

tarea noastră în domeniul Evamgheliei nu mersese așa de 

depăârte, ca să ne ridice la o înțelegere mai completă a 

legăturilor sale cu celelalte concepții. Incât am studiat 
din nou, cu o deosebită grijă, şi Sf. Scriptură, în raport 
cu alte numeroase teze, cu -arta, ştiinţa, filosofia, mo- 

rala, religia. 

Făcând această lucrare, am constatat şi cu privire la 

Noul Testament o diversitate de interpretări. Ni se spu- - | 

ne, între altele, că religia creştină este doctrina credinței 

în Dumnezeu, adică doctrina cunoștinței directe, intuitive, 
despre Dumnezeu, propovăduită de lisus Hristos. Dar
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în ce consistă, exact, această credință ? Sunt diferite 
sisteme, Unii admit Evanghelia într'un chip, alții în alt 
chip. Unii sunt ortodocşi, catolici, protestanți luterani, 
catolici iezuiţi, alții protestanți cailviniști, evanghelici, 
catolici janseniști, ortodocși catolici sau uniţi, și așa mai 
departe. Se combate sau se apără creștinismul prin multi- 
ple mijloace, Și, răspunzând necesității pe care o simțeam 
de a aduce și contribuţia noastră la realizarea binelui, a. 
perfecțiunii, am studiat tot mai de aproape Sf. Scriptură, 
atât în ea însăși cât şi din punctele de perspectivă ale 
celorlalte doctrine, precum și, invers, acestea în per- 
spectiva Sf. Scripturi. Ne-am consacrat acestei opere cu 

„toată munca, atenția, cu toată erudiția de care am fost 
în stare. Și am ajuns şi la o interpretare, — lâ o cunoş- 
tinţă, — a învăţăturii lui lisus Hristos, a religiei creştine, 

“pe care am găsit'o întemeiată, pe care am admis-o, pen- 
tru motive care urmează să fie arătate, 

Astfel, în problemele pe care ni le-am pus, ne-am con- 
tinuat studiul şi cu ajutorul acestei cunoștințe a creştinis- 

„mului. Şi am obținut soluții mai mulțumitoare. Am înțe- 
les mai deplin credinţa, metoda, adevărul, fiinţa, diversi- 
“tatea, unitatea, impenfecţiunea, perfecțiunea. Am văzut 
mai bine, la lumina credinţei creştine, că existăm, de ce: 
existăm; de ce vorbim la singular, fiecare în numele său 

„ personal, şi vorbim la plural în numele unora sau al : 
tuturor. Ne-am explicat de ce unele ființe se exclud, mai 
mult sau mai puţin, între ele, şi altele nu, de ce suntem 
în faţa imperfecțiunii, în stare de problematism, şi trebue 
să mergem din problemă în problemă, să ne continuăm 
studiul, să căutăm unitatea în diversitate, să aducem fie- 
care partea noastră la realizarea binelui, 

Aşa fiind, ne-am propus ca, pentru a da și contribuția noastră la dovedirea adevărului, să propovăduim religia creştină, să facem printre oameni o expunere a Evanghe=" liei, un studiu pentru înțelegerea ei, să-i arătăm însem-
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nătatea în deslegarea problemelor pe cari ni le punem. 
Adică am căutat să ilustrăm şi prin exemple că noi, 
„Pamenii, avem. soluţii cât mai mulțumitoare la proble- 
mele pe care ni le punem, că avem o explicaţie din ce 
în ce mai justă despre lume, dacă. facem studii, spriji- 
nindu-ne şi ps o toț mai deplină cunoștință a religiei 
creştine, după ce, examinând-o în raport cu celelalte doc- 
trine, am admis că această cunoştinţă este întemeiată, că | „învăţătura creştină este legitimă. Su 
„Și ne-am simţit datori să răspândim în lume cugetă- 
rile care decurg . din soluţiile găsite şi prin lămurirea 
creştinismului. Indemnăm pe fiecare să-şi continue stu- 
diul său propriu, dar şi cu ajutorul unei cât mai com- 
plete cunoştinţe a Noului Testament. :Căci se luminează 
mai mult, şi aduce fiecare o deslegare mai deplină la 
problemele pe care şi le pune. „Dar liber este fiecare, 
pe răspunderea lui, să procedeze aşa sau altfel. Voim să 
spunem că în orice chestiune, fiecare din noi trebue să » plece, fireşte, dela datele obiectelor cercetate, dar că, în 
acelaș timp, este bine să cunoaștem tot mai adânc Sf. 
Scriptură, şi, dacă, după ce o examinăm, o găsim înteme- 

„dată, să ne continuăm studiul şi cu ajutorul ei. Şi, pentru 
a ne da din ce în ce mai bine seama de importanţa religiei 

- creştine în deslegarea chestiunilor examinate, considerăm 
atât cazul când n'am făcut încă un studiu „mai stărui- 

„tor pentru a .avea o cunoștință mai deplină a creştinis- 
mului în raport cu celelalte doctrine, și a “ne continua 
cercetările asupra problemelor puse, şi la lumima acestei 
cunoștințe, şi cu ajutorul ei; cât și cazul când întreprin- 
dem o atare lucrare. | a. | 
Expunerea noastră se poate înfățișa în numeroase chi- 

puri, din felurite puncte de vedere, adică pe numeroase 
planuri, după împrejurări. Ea poate să se desfăşoare în- 
îr'un mod sau altul, după situaţia în care: atlăm, sau 

351%e/67 
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urgenţa nevoii, după problema pe care o examinăm, sau 

scopul pe care îl urmărim. Noi am făcut unele din aceste 

expuneri, printre câre aceea cu privire la Problema Me- 

todei 1, Insă trebue să ne continuăm studiul și întemeiaţi - 

pe adevărul creştinismului tot mai înțeles, atât asupra me- 

todei, cât şi a celorlalte diferite probleme, în legătură 

unele cu altele, pentru a avea o explicaţie mai integrală a 

lumii. Astfel, după ce ne-am pus problema metodei, şi i-am 

dat o anumită soluţie, ne vom continua studiul asupra 

ei, vom cerceta problema cunoștinței, ' a. adevărului, 

problema. ştiinţei, a artei, filosofiei, moralei, religiei, a 

ființei ; vom stărui, în. examinarea lor, şi cu ajutorul 

Evangheliei tot mai înţeleasă. 
In prezenta lucrare ne propunem să facem o expunere 

a contribuției religiei creştine, a însemnătăţii ei, în. pro- 

blema filozofiei, — a înțelegerii filosofiei. Căci lămurirea 

acesteia este, și ea, necesară studiilor pentru soluţionarea 

mai satisfăcătoare a chestiunilor pe care ni le punem. 

Dar, după cum am semnalat, filosofia se concepe şi ea 

în felurite chipuri. Unii o definesc întrun mod, alții 

în altul, Unii îi dau o foarte mare importanţă. Alţii; 

dimpotrivă, nu-i acordă nicio însemnătate. Și sunt nu- 

meroase teze. Incât este bine să ne întrebăm în ce con- 

sistă filosofia, cum trebue ea să fie, ce valoare are. Și ne 

propunem să arătăm că și filosofia, sub orice formă s'ar 

înfăţişa, trebue, pentru a fi definită cât mai bine, să fie 

studiată, explicată, şi ea ca orice, şi la jumina creştinis- 

mului tot mai profund examinat, cât mai înţeles, în 

legătură cu celelalte sisteme de gândire. Voim să evi- 

dențiem cum apare, filosofia examinată şi cu ajutorul 

Evangheliei. Şi, studiind-o în perspectiva creștinismului, 

se pune, între altele, şi relativ la ea, ca la orice este cer- 

cetat şi prin prisma Noului Testament, problema rapor- 

1. C£. tucrarea noastră Le Problâme « 4 e , 

Aloan, 1938, îme dela Mâthode, Paris
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%ului său cu religia creştină. Există oare sau .nu o. filo- 
„sofie pe care s'o putem numi creștină ? Căci unii susțin 
una alţii alta. Incât avem nevoie să răspundem şi la o atare 
“hestiune. Şi căutăm să arătăm în ce: sens, în. ce măsură, 
se poate vorbi sau nu de o filosofie creştină. | e 

Lucrarea noastră de faţă este Problema Filosofiei, a 
înţelegerii acesteia, pentru ca ea să fie continuată prin 
Studiile care urmează. Dar şi această problemă se pre- _zintă în: numeroase forme, soluţionată, definită, în 
multe moduri. Și noi o examinăm aici considerându-i cu 
deosebire una din soluţiile sale, — pe aceea pe care i-o 
dau unii sub numele de Filosofie Creştină, pentru ca apoi 

„ea să fie cercetată şi în. celelalte din formele sale. Am 
putea s'o intitulăm Problema Filosofiei Creștine. Insă noi îi dăm ca titlu Filosofia Creştină și ca subtitiu Problemă 
Filosofiei, pentru a stărui asupra faptului că actuala noas- ră lucrare este un Studiu aplicat la ceea ce se chiamă -Fi- 
losofie Creștină, şi pe care unii n'o admit, dar pe care alţii -o apreciază ca fiind însăşi soluţia Problemei Filosofiei: 

„Adică obiectul analizaţ aici se poate numi Filosofia Creş- 
tină ca soluție a Problemei pentru înţelegerea filosofiei; 
sau: Filosofia Creştină, — contribuţie la deslegarea pro- 
blemei pentru înțelegerea filosofiei. | | 

Cu alte cuvinte, ne Propunem să examinăm în ce con- 
sistă, în ce trebue să consiste, filosofia; dacă există sau nu o filosofie creştină; Și, dacă există, să explicăm ce este, ce 
trebue să fie, să-i arătăm“ însemnătatea, necesitatea ei “pentru înțelegerea filosofiei, pentru propășirea omenirii pe calea binelui. Şi astfel cercetarea de față reprezintă una din speţele Problemei Filosofiei; anume Problema Filosofiei Creştine ; una din, formele acesteia ; şi nu o istorie a sa; ea constitue mai cu seamă, după cum sa specificat, un Studiu asupra Filosofiei Creştine .so- cotită ca soluţie -dată Problemei Filosofiei. Noi am în- treprins aici mai ales expunerea uneia din. delegările
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relative la chestiunea filosofiei creștine, anume .aceea. 
proprie a noastră, și pe care am găsit-o legitimă 
printre celelalte. Insă şi ea se poate face în mai multe 
forme. O redăm acum în una din formele sale posibile, 
pentru ca apoi, în alte lucrări, s'o privim într'o nouă, 
perspectivă, Incât actuala expunere este una din înfăţi- 
şerile Filosofiei Creştine: „Acum ne întrebăm în general, 

- „principial, cum ne apare filosofia când n'am studiat pro=- 
priu zis, în mod special, creștinismul; și cum ni se înfă- 

„țişează ea după ce cunoaștem mai de aproape Evanghelia. 
„ 'Considerăm, deci istoricul chestiunii numai pentru a: 
exemplifica, a ilustra, a reliefa. prin comparaţie, doctrina. 

„noastră ca explicaţie a lumii în conformitate cu religia 
creştină studiată, bine înţeleasă, adică pentru a evidenția 

„însemnătatea Noului Testament. în deslegarea probleme- 
„lor pe care şi le pun diferiţii cugetători, şi nu mai mult,. 
„pentru a nu ne îngreuna în drumul către ideea prinei-— 
pală. Informaţii istorice se pot găsi în lucrările speciale 
de istoria filosofiei,. scrise în acest 'scopl. Incă odată. 

"noi aici ne întrebăm ce este filosofia, în ce consistă. 
filosofia creştină ca soluţie dată problemei filosofiei, şi 
expunem maj.ales răspunsul propriu la.care ne-au dus. 
cercetările noastre. Aşa fiind, intrăm în domeniul istorie 
numai în măsura cerută de actualul plan. Vom aa 
doctrinelor. considerate diferite desvoltări, unora '.mai. 
mare altora mai mică, ţinând seama atât de impor- 
tanța lor cât şi de natura prezentelor noastre preocu- 
pări, sau de faptul de a le fi tratat sau nu mai pe 'larg. 

  

"1. In timpul când facem prezentul nostru studiu, se găsesc re- ferințe cu. piivire la istoricul filosofiei creștine în: lucrările. D-lor Etienne Gilson şi 'Philotheus B5hner, în limba franceză şi în limba germană : Etienne Gilson, I'Esprit ae la. Philosophie: Medicvale, Paris, Vrin, 1932 ; Christianisme -et FPhilosophie, Paris, vrin, 1936; Etienne Gilson und Philotheus Bâhner, Die Geschichte: der Christlichen Philosophie, Paderborn, F. Schâningh, 1937, 

*
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'3n alte împrejurări la care să ne putem referi. Apoi, 
având lămurirea. menționatei - expuneri, 'se pot face alte 
lucrări privitoare la amănuntele Filosofiei Creştine, la 
istoria filosoţiei, sau la problema metodei, a cunoștinței, 
a ființei, adevărului, artei, științei, metodei, a cunoștin- 
ei, a fiinţei. a 

„O atare desluşire, a raportului între filosofie şi religia 
«creștină, este folositoare atât partizanilor creştinismului 
cât şi adversarilor săi, precum și celor nelămuriţi încă 
«destul, celor nehotăriţi, indiferenți, pentru a judeca, 
“aprecia, a formula o hotărîre, a ne pronunța cât mai în 
“cunoștință de cauză. Acest scop l-au avut, îl. au, şi alții, 
Dar aproape fiecare caută să-l realizeze în felul său. Şi 
noi voim ca, ducând mai departe studiul, continuându-l 
şi în perspectiva creștinismului examinat, înţeles, cât 
:nai adânc, în raporturile sale cu celelalte învățături, să 
aducem și contribuţia noastră la deslegarea chestiunilor 
-discutate. - 
“Nu spunem. ceva absolut mona: prin faptul de a constata 

«că: suntem în prezența unei diversităţi, şi că ne-o expli- 
căm mai. bine, dacă, după ce am examinat mai cu 
„atenţie creştinismul, și l-am găsit întemeiat, ne con- 
ținuăm studiul și cu ajutorul lui. Căci diferenţierea ” 

„este vădită, şi se înţelege dela sine că avem o explicaţie 
:mai completă dacă ne ducem mai departe opera analizând 
şi Evanghelia, deoarece în acest caz considerăm un ele- 

„ment în plus. Dar nu este mai puţin. adevărat că: trebue 
„să stăruim asupra acestei constatări, s'o relevăm, so ex- 
plicăm, so ilustrăm cât mai mult, Prin această stăruință, | 
-explicație, aducem . ceva nou, contribuția noastră. Şi 
  

moi tocmai aceasta facem. Căci, deşi menţionata cons- 
tatare se înţelege dela sine, totuşi sunt 'unii care nui. 
-dau. atenţia cuvenită. Cu toată diversitatea, ei cred că 
ei, în sfârşit, au. găsit soluția definitivă, care este uni- 
tatea şi nu multiplicitatea diferențiată, și. sunt prezurn="
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țioși, dogmatici exageraţi. Ei sau nu relevă diversitatea, 

o ignorează, sau o privesc ca pe o stare de inferioritate, 

menită să dispară în faţa soluţiei lor superioare, moniste, 

definitive. Alţii relevă peste măsură „multiplicitatea şi 

sunt sceptici exageraţi. Intre extreme sunt intermediari, 

. probabilişti, pozitiviști, dualişti, metafizicieni, ontologişti,. - 

pluraliști fenomeniști, moniști pluralişti, etc. Unii socotesc 

învățătura creştină că mare importanță în cunoaşterea 

lumii. O consideră cu indiferenţă. Nu se ostenesc nici s'o 

cunoască oricât de puţin. Le lipseşte lumina ei. Alţii 

iau o atitudine pătimașe, fiind împotriva creştinismului. 

Studiindu-l, mai mult sau mai puţin superficial, ei văd 

în el o piedecă, o primejdie în propășirea știimţei, a ome- 

nirii. Pentru aceștia el este mai ales un produs al imagi-; 

naâţiei celor imteriori, dăunător bunului mers în aflarea 

soluţiilor căutate cu privire la problemele pe care ni je: 

punem. Ei îl înlătură din domeniul preocupărilor serioase, 

ştiinţifice, sau filosofice. Unii merg în direcţie opusă. 

Ei susțin Noul Testament împotriva știinţei,. a filo-- 

sofiei. Alţii au alte concepţii. Şi se resping de cbiceiu între 

ei, şi nu ne dau o explicație mai mulțumitoare despre 

Iunie, în sprijinul tezei lor, precum nu şi-o dau nici lor, 

ci sunt în 'căutarea ei, — deși declară că au găsit-o, şi. 

ne-o expun. Mulţi dintre «ei constată, adesea just, însă nu. 

explică, ceea ce noi trebue şi să constatăm şi să explicăm. 

"Noi ne propunem să stăruim că există diversitate Şi. 

unitate, şi că ne explicăm mai bine diversitatea şi. 

unitatea dacă facem apel şi la cunoştinţa Evangheliei, pe: - 

lângă alte cunoştinţe. Indemnăm pe fiecare să-şi continue 

studiul propriu, dar şi cu ajutorul unei cât mai complete: 

cunoștințe a creştinismului. Căci astfel se orientează cât 

mai just, şi își dă un răspuns mai deplin la întrebările 
sale. Dar liber este fiecare, pe răspunderea lui, să proce- 

deze aşa sau altfel. Noi evidenţiem mai mult partea valo-—
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roasă a sistemelor de gândire, analizate împreună, decât cu 

deosebire neajunsurile lor, ale unei sau ale alteia. Rugăm 

pe autorii tuturor concepțiilor ca, în preocupările lor, 

să ţină seama şi qe Evanghelie, să-și continue opera şi 

cu ajutorul ei, precum noi nu nesocotim învăţăturile lor. 

Dar, încă odată, liber este fiecare, pe răspunderea lui, 

să procedeze așa sau altfel. Voim să arătăm în ce consistă, 

pentru noi, explicația acestei stări de lucruri. Căutăm 
să aducem şi contribuţia noastră, alături de aceea a celor- - 

lalţi, la înțelegerea creştinismului şi, prin înţelegerea 

creştinismului, la! expl:carea lumii. Dar oricât de completă, 

sintetică sau amănunţită, ar năzui să fie, prezenta noas- 

tră expunere trebue urmată de alte lucrări, făcute de noi 

sau de alţii, în vederea perfecțiunii, — a realizării necon- 

tenite a binelui, a idealului. 

Pentru o mai adâncă pătrundere a acestui studiu, re- 
petăm că el alcătuește atât o continuare cât şi o lămurire 

a lucrărilor noastre precedente. El cuprinde trei capitole, 

între introducere şi concluzie. In primul capitol ne între- 

„băm ce «ste filosofia în cazul când nu avem încă o cu- 

noștință mai de aproape a Evangheliei; în al doilea exa-. 

minăm religia creştină; în al treilea căutăm să arătăm în 

„ce consistă filosofia, după ce am cercetat cu stăruinţă Sf. 

Scriptură. 

Și mai trebue să spunea că el a fost scris în urma 

conferințelor, predicilor pe care le-am ținut în diferite 
=
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părți ale ţării. Ne-a fost cerut de unii intelectuali, cre- 

dincioşi, în deosebi de preoți. Avem datoria să le mul- 

țumim aici tuturor acelora care au primit cu simpatie 

dcetrina propovăduită de noi: Mulţumim rectorului Uni- 

versității din Cluj-Sibiu, D-lui Dr. Iuliu Haţieganu, care 

ne-a dat un preţios sprijin pentru ca să apară această 

carte, Exprimăm recunoştinţa noastră directorului editurii . 

„Universul“, D-lui Stelian Popescu, D-lui Ștefan Brăiloiu, 

care au luat asupra lor, cu atâta înţelegere, cu dragoste, - 

publicarea operei noastre animată de spiritul religiei 

„creștine.



CAPITOLUL, 1 

CE ESTE FILOSOFIA |. 
FĂRĂ STUDIUL. CREŞTINISMULUI 

1. Ce este filosofia ? să considerăm cazul când m'am 

făcut încă un studiu mai stăruitor pentru a avea o cu- 

noștință cât mai deplină a religiei creştine, în raport cu 

celelalte doctrine, şi a ne continua cercetările şi la lumina - 
- acestei religii, şi cu ajutorul ei, dacă o găsim legitimă. 

Dăm aici cuvântului studiu. înţelesul său larg de cerce- 

tare în general, după starea fiecăruia: a savantului, a 

omului simplu fără o vastă cultură, a artistului, filoso- 
tului, din orice timp. Căci şi unii şi alții dintre aceştia 

se pot întreba ce este filosofia fără ca mai întâi să ana- 

lizeze cu. stăruință, fiecare în felul său, creștinismul, 

„fie din -cauză că aparţin timpului dinaintea apariţei lui 
pe pământ fie din alte cauze. Și zicem că fără studiul mai 

„stăruitor al creștinismului filosofia ne apare în mai 
multe feluri; se definește în numeroase moduri; ea nu 

există. aceeași pentru toți, ci. într'o formă pentru unul, 

în altă formă pentru altul, — creștină sau necreştină, — 

exclude. în .general pe celelalte, și nu are o explicaţie 

„mai sufic:entă de ce se înfățișează așa și nu altfel. Adică. .. 

suntem în prezența unei diversități în lume care nu ne 

este în deajuns lămurită. Și noi căutăm o explicaţie
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mai mulțumitoare a acestei stări de lucruri. In adevăr, 

se ştie că, pentru a se obţine răspunsul la întrebarea ce 

înseamnă filosofia, s'au făcut diferite cercetări, s'a exami- 

nat etimologia cuvântului, tradiţia, istoria filosofiei în ra- 

porturile sale cu diferitele forme ale cunoștinței, ca arta; 

ştiinţa, morala, religia. Dar sunt numeroase interpretări. 

Filosofia se defineşte în felurite chipuri. Constatăm o di- 

versitate de concepții, dintre care unele în opoziţie cu , 

altele. Şi avem nevoie să ne deslușim cât mai bine ceea ce 

constatăm. | 

Se observă că dacă examinăm. etimologia: cuvântului, 

originea sa, în legătură cu tradiția, istorăa, celelalte dis- 

cipline, pentru a-şti în ce consistă filosofia, ajungem, între 

altele, şi la următorul răspuns: Filosofia este, după cum ne 

arată numele său, o vorbă de origine greacă, — cptăocogi a. 

compusă din două părţi, sau doi termeni: din filos — 

gidoc — care are mai multe înţelesuri, care va să zică 

amic, iubitor, iubire; din sofia, — copia,— adică înţelep- 

ciune. Incât. filosofia sar traduce prin amica înțelep- 

iunii sau iubirea de înţelepciune. Iată deci o definiţie 

Filosofia este iubirea de înţelepciune. Ea ne spune oare- 

cum în ce consistă filosofia. Totuși, mai sunt şi altele, 

Trebue să mai observăm că termenul filos, care intră în 

compunerea vorbei filosofie, a fost tradus de alţii prin 

studiu. Incât mai putem să adăugăm că filosofia înseamnă: 

studiul înţelepciunii. Aceasta constitue altă definiţie. Dar, 

în măsura în care continuăm cercetările, constatăm tot - 

mai numeroase interpretări, Pentru unii filosofia derivă. 

din filosof, Ceoarece el este acela care filosofează, care 

face filosofie. Şi sunt multe alte concepții. încât etimolo- . 

gia cuvântului ne arată ce va să zică filosofia, însă în 

diferite chipuri. 

S'a reamintit că în studiul etimologic, istoric, ete. 

trebue să ţinem socoteala şi de tradiția semnalată de He- 
rachd Ponticul, Cicerone, Diogene Laerţiu, după care filo= 

sofia a fost invemtată de gânditorul grec Pythagora, în
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veacul VI înainte de Hristos. Şi se citează textele res- 

pective în mai toate cărţile de istoria filosofiei, sau în 

dicționarele filosofice. Dar, dacă examinăm cu atenție, 

vedem că şi tradiția, la rândul ei, este interpretată 

în diferite chipuri. Unii o admit sau o resping, alții se 

îndoegc că ea ar corespunde realităţii. Pentru unii din 

aceia care admit menţionata tradiţie, și care o anuli- 

zează în legătură cu etimologia cuvântului, cu istoria, - 

cu celelaltţe discipline, filosofia a fost inventată de Py-. 

thagora în următoarele împrejurări. Din cele mai vechi 

timpuri oamenii au căutat să-ştie ce este lumea, pentru 

a se conduce cât mai bine, ca să fie cât mai fericiţi. Dar 

ei au avut diferite cunoştinţe. Şi aceea care era considerată 

ca fiind cea mai de valoare era numită, pe grecește, sofia, 
înțelepciune; iar oamenilor care erau presupuşi că au sofia,. 

înţelepciunea, li se zicea sofoi, înţelepţi. Insă în veacul . 

„al VI-lea înainte ce Hristos, Pythagora a observat că 

omul, fiinţă iniperfectă, nu poate să aibă sofia, înțelep- 

ciunea, căci aceasta înseamnă cunoştinţă desăvârşită, pe 

care o posedă numai ființa perfectă, Dumnezeu singu- 
rul înțelept. Ci omul nu poate să aibă decât cel mult 

filosofie, adică imbire de înţelepciune, sau studiu al în- 

țelepciunii, cunoştinţă despre înțelepciune ; el nu poate 

să fie decât cel mult un filosof, amic al înţelepciunii, 
iubitor, studios, cunoscător al înțelepciunii, şi nu sofos, 
înţelept. Incât filosofia va să zică iubirea de înţelepciune, 
sau studiul înțelepciunii, în sensul de cunoștință imper- 

fectă a omului despre e cea perfectă, “divină, pe care o are 

Dumnezeu. 

Dar alţii au alte păreri. Pentru ei filosofia se chiamă vi- 

ziunea generală, nu parţială, a omului despre lume, prin 

„care ne înălțăm la cunoştinţa despre Dumnezeu; sau ea 

exprimă pur şi simplu cunoștința generală, nu parţială, 

a omului despre univers. Apoi'se atrage atenţia că în de 

” iniţia filosofiei este vorba de ştiinţă şi nu despre orice cu-
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noştinţă, In acest caz filosofia sar numi ştiinţa ştiinţelor, 

adică a principiilor nu a amănuntelor. Se traduce vorba 

filos prin artă, încât filosofia ar fi arta înţelepciunii. Se 

pune chestiunea deosebirii între cunoștință, artă, ştiinţă 

şi filosofie Prin urmare şi tradiţia, privită în legătură 

cu etimologia cuvântului, cu istoria, chiar dacă a fost 

modificată în cursul timpului, ne aduce, şi ea, prin oame- 

„mii cari o discută, contribuţia ei la înţelegerea filosoi:ei 

Dar constatăm că şi ea se interpretează în felurile mo- 

duri, şi că avem nevoie să ne explicăm mai bine această 

diversitate. | - 

„2. Sa zis că, pentru a înțelege mai lămurit filosofia, 
trebue ca, pe lângă etimologia cuvântului, pe lângă 

"tradiţie, să studiem cu deosebire şi istoria filosofiei: în 
raport cu multiplele forme ale cunoștinței. Dar se ştie 

că, făcând în special o atare operă, suntem în prezența 

unei diversități de concepții. Se discută dacă filosofia . 

este sau nu de origine exclusiv - greacă. Se afirmă că ea 

se găseşte, sub diferite forme, la toate popoarele, ca 

de ex. în religia popoarelor din orient, - la Evrei, Indieni, 
Chinezi, Perşi, Egipteni. Ea exprimă trecerea dela re- 
ligie la ştiinţă. Cu toate acestea, se stărueșşte şi asupra 

faptului că filosofia, așa cum ne arată însuși numele, 

"este de origine greacă. Insă pe când pentru unii, după 

cum. am văzut, istoricul ei începe cu Pythagora în sec. 

VI a Chr., pentru alţii ea are o dată mai veche. Istoria 

filosofiei, zic. unii, începe cu gânditorul grec Thales 

din. Milet în sec. VII a Chr., deoarece el cel dinţâi a 

căutat să dea o interpretare raţională, naturală, lumiă, - 

religiei. Inţelepciunea face una cu religia. Și filosofia se. 

numește studiul înţelepciunii în sensul de expli care, de 

lămurire a religiei. 

- Sunt alţii care au ajuns la convingerea că înţelegerea
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filosofiei a fost, în adevăr, nesigură până la apariţia lui 
Socrate, în sec. V a, Chr., dar că acesta a statornicit-o, şi 
că diferitele concepții ulterioare se resimt, de spiritul lui. 
Incât ni se impune să cunoaştem concepția acestuia, şi 
aceea a urmaşilor săi, pentru a prinde cum apare filoso- „fia în cursul timpului. Dar se ştie că şi Socrate este in- 
terpretaţ în numeroase moduri, El n'a seris nimic. Intâl- 
nim adversari care se îndoesc chiar că el a existat. Totuşi sunt scriitori, ca Xenofon sau Platon, care vorbesc în nu- 

_mele lui, ca discipuli ai lui, în deosebi Platon care a daţ 
forma sistematică, doctrinei. 'Trebue să examinăm operile acestora și ale acelora care au urmât, Să considerăm deci. istoria gândirii umane dela Socrate până în clipa în care vorbim acum. - a 

Ar fi să îngreunăm aiotualla noastră expunere dacă am - intra aici în amănuntele părții istorice, dacă am pre- "Zenta pe larg doctrinele din cursul timpului. Am cer- cetat în amănunt unele dintre ele, cu alte prilejuri, în lecțiuni la Universitate, în conferinţe, în lucrările, noastre, când am citat cu minuţiozitate textele . res- pective 1. Ci aici reamintim cazurile istorice pentru a evidenția diversitatea, şi apoi să trecem la expunerea propriei noastre concepții. Redăm din diferitele sisteme - atât cât credem.că avem nevoie pentru atingerea scopului 
“amintit. Se prezintă cazuri în care, pentru susținerea unei 
teze, ca bază, partea istorică amănunțită, trimeterile la texte, ni se impun, după cum există situații în care, — pentru a nu Îngreuna expunerea, — se cuvine să expri- măm esenţialul.. Şi sunt, direște, variate atitudini. Un autor care a dovedit, prin trecutul său, că nu afirmă nimie necontrolat, care are încrederea publicului, prestigiul recunoscut, poate să fie în situația când mai mult să inter- preteze, să explice, decât să reproducă textual, doctrinele ACIN N 

- 1. Cf. menționata noastră lucrare despre Problema, - Metoaci, Probleme de 1a Mâthode, a , : ,
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diferiților autori în raport cu mersul general al gândirii, 

cu propria sa gândire, — dar fără să le denatureze. Aceas- 

"tă atitudine apare necesară mai ales atunci când cineva 

îşi prezintă propriul său sistem. In unele împrejurări, deci, 

partea istorică mai desvoltată, citaţiile textuale, alcătuesc 

valoarea unei lucrări, și în altele împiedecă avântul origi- 

nalității, — după cum sunt opere a căror măreție consistă 

într'un avânt sprijinit pe o discretă erudiție. 'Trebue să 

ținem seama dela caz la caz. 

Expunerea sintetică făcută de noi aici este rezultatul 

unui studiu care a cercetat cu deosebită atenție amă- - 

nuntele. Preocupaţi de grija de a cunoaşte exact gândi- 

- rile examinate, ne-am dus, cât am putut, direct la izvoare: 

„Acestei griji i-am consacrat  minuțioase cercetări, . pe 

lângă intuiţia filosofică, pe lângă munca de sinteză. Acum 

redăm, în liniile sale generale, istoria gândirii, pentru 
a constata, a evidenția, diversitatea soluţiilor în problema 

pe care ne-am pus-o. Dar, până să ajungem la această 
operă de sinteză, am trecut prin numeroase elemente. 

Pictorul, până să ajungă a exprima; în portretul pe 

_care îl face, caracteristica principală, esența, atât cor- 

porală cât şi sufletească, a ființei pe care o pictează, 

trebue, prin intuiţia sa de artist, să străbată mul-: 

tele, variatele, note accădentale, secundare, ale acestei 

ființe, în vederea selecțiunii. 

* Astfel, nu intrăm aici în amănunte istorice. Redăm di- 
versitatea în direcţiile ei cât mai esenţiale, în legătură 
cu scopul pe care ni l-am propus. Totuşi stăruim asupra 
concepțiilor lui Platon și Aristotel, deși le-am examinat 

“mai de aproape cu alte prilejuri. Căci se cade să reamin- 

tim că Platon şi Aristotel sunt considenaţi în general ca 
fiind unii dintre cei mai mari filosofi din antichitate, oare 

cum în anțiteză, deşi cel din urmă este discipulul cclui 

dintâi; și multe din doctrinele următoare sunt atitudini
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luate faţă de umul sau altul, sau față de amândoi. Unii 
sunt platonicieni, alţii aristotelicieni; îi admiră, îi com- 
bat, caută să-i concilieze, încearcă să-i completeze, să-i 
depășească. Apoi dăm o anumită extindere expunerii 
cu privire la filosofia. _epicurienilor şi a stoicienilor. 
Căci aceștia, cu toate că nu sunt consideraţi la înălți- 
mea lui Platon şi Aristotel, prezintă importanță pentru 
actuala noastră lucrare, prin faptul că doctrinele lor; 
opuse între ele, sunţ caracteristice timpului când apare 
creștinismul. . Și căutăm să redăm în chip cât mai 
sintetic concepțiile următoare, pentru ca, în cazul când 
studiem oreștinismul, să stăruim cu, deosebire asupra 
clarității în care ne apar problemele puse, aţât cele ante- 
Tioare cât şi cele ulterioare venirii Jui Iisus pe pământ. 
Acolo unde credem necesar cităm cuvintele înşile ale 
autorilor cercetaţi, fără trimiteri la texte.. In unele 
locuri, ca de ex. în studiul asupra religiei creştine, facem 
dese trimiteri la texte în note, pentru a preciza creşti- 
nismul pe care ne întemeiem. Aplicăm ici o metodă, colo 
alta, după cum găsim că un procedeu ne duce mai bine 
decât altul la exprimarea exactă a gândirii analizate, 
în cadrele prezentei lucrări, Importantul este ca, într'un 
îel sau altul, expunerea noastră să fie o icoană fidelă a ideilor acelora despre care vorbim. Adesea a trebuit să ne repetăm, cu lămuriri; ca în Evanghelie, pentru a face cât mai cunoscut adevărul. Să. considerăm - deci istoria 
gândirii umane în acest spirit. Ie 

Socrate, observă cu sofiștii, opoziția între predecesorii 
săi, ca de ex; între ionieni, cum ar fi Heraolit, care afirmă devenirea diversităţii, și eleaţi; ca Parmenide, Zenon, care susțin imobilitatea unității. Dar el se deose- beşte de sofişti. Aceştia declară că noi oamenii putean să discutăm despre orice lucru în mod egal. Căci, zic ei; omul este măsura tuturor lucrurilor; nu ştim dacă există 
Bau nu zei; putem să argumentăm și pentru și contra, 

4
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__Inxât rezultă că filosofia, pentru sofişti, se defineşte și 

„ întrun chip şi în altul, în toate felurile, și în nici un chip 

„statornic, fiindcă ei nu constată nimic în nici un mod sta- 
tornic. Dar Socrate, inspirându-se şi din' alţii, ca Pytha- 

gora, Anaxagora, caută să arate şi posibilitatea une. de- 

finiții oarecum superioare, neschimbătoare, a științei, a 

filosofiei, posibilitatea de a concilia contrariile, pe ionieni 

cu eleaţii, etc., de a cunoaşte unitatea multiplicităţii, de a 
demonstra, deși cu probabilitate, existenţa lui Dumnezeu. 

Să examinăm această teorie, mai ales în forma scrisă de 
Platon, discipulul lui Socrate. 

3. Dacă studiem cu atenţie găsim că sistemul de gân- 
„ dire al lui Platon se poate formula şi în modul urmă- 

- tor. Cercetând, constatăm că ne punem diferite pro- 
bleme, ca aceea a explicării lumii, a rostului în vieaţă, . 

— şi aflăm că scopul nostri, al oamenilor, consistă în rea- 

lizarea binelui, a perfecțiunii, ca să fim, în acest chip, feri- 

Si câţi. Pentru a ne ajunge scopul, trebue să cunoaștem 

cât mai deplin lumea, ca, să știm cum să ne conducem. 

Dar cunoştinţa, sau raportul nostru cu ceea ce este, cu 

realitatea, cu fiinţa, se afirmă în multe feluri. Printre 

„acestea sunt artele, ştiinţele, filosofia. Şi noi avem da- 

toria să ne înălțăm la cunoștința superioară, pentru. a 
realiza perfecțiunea. Care este deci aceasta; ştiinţa; filoso- 
fia; ce sunt ştiinţa, filosofia? Cum, în ce măsură putem să 
ajungem la adevăr? Considerate în ordinea crescândă a 
valorilor, unele din felurile mai importante ale cunoștinței, 
în doctrina lui Platon, sunt următoarele: părerea; expe- 
riența; ştiinţele, parţiale, speciale, — sau artele; filo- 
sofia; ştiinţa. Părerea înseamnă 'o cunoştinţă umană in- 
ferioară, care, în treapta sa cea mai de jos, exprimă o pre- 
supunere, și, în cea mai înaltă, o credință. Se dobândeşte 
prin sensibilitate, adică prin simţurile corpului omului, 
ca văzul, „auzul, Dipăitul, nu prin -minte, , inteligenţă
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„Sau gândire, nu Prin rațiune sau gândirea explicativă, Am „putea să spunem că ea este o intuiţie, o vedere directă, 

sibile, exterioare, ale corpurilor, care sunt în multiplici- tate, în devenire, prefacere, transformare, schimbătoare, în mișcare, trecătoare, care nasc şi pier, nu unităţi stator- . nice meschimbătoare, Aceste manifestări, — obiect al pă- 

Prin expresiunea fenomen se înţelege ceea ce apare, la vedere, la auz, manifestare, înfățișare, care naște şi piere, — simţit, — nu gândit, — nu statornic, — nu însuşi nu- menul, — inteligibilul, — ideea, e * Termenul numen va să zică ceea ce.este gândit pnin gândire, gânditul, lucrul în sine, care subsistă, sub. stanţa, unitatea, ceea ce se afirmă ca inteligibil, înţeles, neschimbător ; ideea ; după - cum cuvântul fenomen în- seamnă lucrul simțit prin sensibilitate, sensibilul,. vizi-. bilul, apariția, înfățișarea, „manifestarea, exterioară, schimbătoare, pe. care noi o cunoaștem Prin sensibilita- tea noastră corporală. Și trebue să accentuăm că fenome- nul, sau sensibilul, vizibilul, există mobil, în devenire în mişcare, prefacere, într'o multiplicitate, într'o diversi- tate; el nu este, "ca numenul, ca ideea, o substanţă, o ființă care subsistă, neschimbătoare, o unitate, ci o im= perfecţiune, între neființă și fiinţă. Părerea va să zică o «cunoștință în devenire, ca Şi ob:ectul său, şi, aşa fiind, ea nu se afirmă încă destul de clară, destul de: lămuritoare, Unii consideră experiența ca superioară părerii. Căci ea se înfăţişează ca'fiind o artă, Insă ea nu are o valoare mulţ
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superioară, nu formează încă o artă, ea consistă într'o 
practică a simţurilor, în sensibilitatea. continuată, ţine de 

memorie, fără o rațiune propriu zis explicativă. 

Mai sus aflăm științele sau artele, tehnice. Ele reprezin- 

tă cunoştinţe mai de valoare decât părerile, şi decât expe- 

riența ; căci sunt mai puţin schimbătoare, mai puţin 
obscure decât acestea, ele se dobândesc de oameni prin 

gândire, sau cugetare, inteligenţă, minte, nu prin sensibi- 

„ Jitate. Totuşi ele nu sunt chiar ştiinţa perfectă. Metoda lor 
se cuprinde în gândirea discursivă, şi în gândirea explica” 

tivă zisă rațiune, însă o rațiune nu încă destul de pură. 
„Această metodă de a cunoaște se confundă cu o facultate â 
sufletului, deasupra simţurilor corpului, sensibilităţii, ex- 

perienței, şi totuși nu încă perfectă. Rațiunea umană este 

Ge origine divină, dar ea mu apare complet divină, ea se 
prezintă imperfectă, discursivă, adică treptată, nu dintro- 

dată. sau intuitivă, ea nu există destul de curăţită de 

"simţurile corpului, de: sensibilitate, de experienţă. ŞI, 

Prin urmare, ea trebue să se înalțe deasupra sensibilităţii, 

a experienţei. Aceste cunoștințe, ştiinţele, ca, de ex., gim- 

nastica, muzica, aritmetica, geometria, astronomia, sunt 

superioare părenii, experienţei, dar nu  alcătuesc încă 

_ ştiinţa perfectă, una, universală, în sine. Ele sunt parţiale, 
sau speciale, arte, tehnice, care se raportează, fiecare, la 

câte o parte a lumii, a: fiinţei, nu da întreg universul, nu la 

fiinţa în sine. Ele formează cunoştinţele oamenilor despre 
lucrurile care apar mai puţin schimbătoare, mai puţin în 
devenire decât sensibilul, decât fenomenele, însă nu com- 
plet neschimbătoare. Obiectele lor consistă în inteligibile, 
idei, numene ; ele subsistă, sunt substanțe, dar nu incă 

idei sau numene, inteligibile pure, absolut substanţe, ab- 
solut, clare, neschimbătoare. 

| 'Cu alte cuvinte, realitatea are grade. In cea mai înaltă 
înfățișare ea înseamnă ființa | supremă, cu totul neschim= 
bătoare, ceea ce rămâne pururea aceeaşi, cauza tuturor |
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celorlalte, gândirea pură care gândește, intelectul, perfect, 

divin, Dumnezeu. Apoi sunt gândiriile gândite de înte- 

lectul divin despre lume, intelecțiunile, numenele, sau. 

ideile, divine, speţele, inteligibilele, pure, modelele, idea- 

lurile, divine pe care trebue să le aibă în vedere lumea, 

să le gândească, să le cunoască, să le realizeze; Ele sunt 

pure, neîntinate de niciun element sensibil, empiric. Ele 

se. chiamă fiinţele, substanţele prin excelenţă. Dumnezeu 

este ființa supremă, absolută, substanţă, în sine, fiind. 

-cauza tuturor. Dar el reprezintă mai mult decât fiinţele, 

fiimd cauza lor. 

„După cum am spus, cuvântul numen exprimă, pe gre-: 

-cește, gânditul, obiectul gândit, înţeles, inteligibil. El se: 

„numește: ideea. Cuvântul idee înseamnă văzutul, esenţial,. 

ceea ce se vede, înfățișat, dar prin gând, gândit de suflet, 

„nu simţit, nu văzut prin corp ; adică ideea va să zică vizi-. 

bilul gândit, înţeles, inteligibilul, ceea ce există mai: 
neschimbător, mai esenţial, model faţă de un grup de: 
alte fiinţe; speța unui grup de indivizi, sau ceea ce repre: 

zintă speţa;. ceea ce este caracteristic, tipic. ȘI, printre? 

“aceste gândiri, numene, idei, inteligibile, speţe, se află una 

cea dintâi gândită de Dumnezeu şi care, la rândul ei, gân- 

dește toate celelalte gândiri, toate celelalte idei ale lui 

Dumnezeu. Aceasta consistă în ideea ideilor, ' din care. 

_ Azvorăse şi în- care se sintetizează toate ideile; în idealul: 

idealurilor, modelul modelelor. Este Rațiunea pură, a in-: 

telectului divin, a lui Dumnezeu; intelecțiunea intelec: lui: 

„divin, cunoştinţa lui Dumnezeu despre celelalte cunoștințe. 

ale lui Dumnezeu, ideea divină despre celelalte idei di- 
vine, Ea se afirmă mai mult decât substanţă, dincolo de” 
substanţă, în demnitate şi putere. Ea va să zică știință pr>- 

priu zisă, cea mai înaltă, una, universălă, în sine, perfec- 
„tă, care sintetizează toate științele, care exprimă adevărul: 
divin, înţelepciunea, măsura, ideea: de bine, binele ideal,: 
“suprem. Dumnezeu se defineşte prin intelectul, divin, per-:
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- feet, cauza. binelui: El se numește binele fiind cauza acas- 
tuia. Apoi sunt celelalte idei, gândiri, divine, gândite, cu- 

noscute, de ideea, de ştiinţa, de raţiunea divină. Fiecare: 

dim acestea apare superioară în măsura în care le sinteti- 

zează pe celelalte, Cea dintâi dintre ele, după ideea . de: 

bine, exprimă frumosul în sine, sufletul universal. 
- Dacă studiem de aproape teoria lui Platon, observăm că. 

în măsura în care o-existenţă se află mai sus se confundă. 

tot mai mult oarecum cu ființa supremă. Ceeace a făcut pe- 
unii să susțină că Dumnezeu se reduce la ideea ideilor. 
Dar mai trebue să ştim că Dumnezeu, pentru Platon, se 
chiamă intelectul perfect care are ideea ideilor, intelec- 

ţiunea, ştiinţa, înţelepciunea. Și nu este numai atât. Mai. 

sunt şi ideile, numenele, inteligibilele cunoscute de oa-: 
_meni ca fiind substraturile, substanţele, fenomenelor, care- 

se găsesc între sensibil, sau fenomenul, şi inteligibilele- 

pure, divine. Incât avem'o lume sensibilă, a fenomenelor,. 
a corpurilor; alta a ideilor, inteligibilă, numenală, pură,. 
divină; şi o lume sufletească intermediară, posedând ea. 
însăși diferite grade. 

“Ştiinţele, sau artele, sunt parţiale sau speciale, cunoș-: 
tințele oamenilor despre câte o parte a lumii, despre nu- 
mene, idei, sau inteligibile, dar despre inteligibile parțiale,. 

intermediare, şi care.nu se înfăţişează încă-absoluţ. ne- 
schimbătoare, destul de pure, de puriticate de sensibil, de- 
empiric, de corp..Ele nu sunţ știința, una, perfectă, univer- 
sală,rîn sine, ea însăşi, înţelepciunea. Totuși, între ştiinţe” 
şi știință este filosofia. S'o analizăm. 
Filosofia, pentru Platon, consistă în studiul comun al: 

ştiinţelor, — parțiale. sau. speciale, — în vederea unității. 
lor, a ştiinţei, perfecte, una, universală, ea însăşi, în sine,. 
în vederea înţelepciunii,- a adevărului divin. La ea ajun-. 
gem prin gândire, prin raţiunea umană, din ce în ce mai: 
puţin “discursivă, şi mai. intuitivă, dintrodată, mai: pură; 
intelectuală, numită metodă dialectică, şi care începe cu.
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raționamentul, cu silogismul, şi culminează, cu intelectul 
"uman, - - 

Dar această gândire, rațiune, acest intelect, , deşi sunt 

„metode de origine direct divină, tot mai puţin empirice 
- “decât metodele științelor, nu apar încă deplin curățite de 

-sensibilitate, de experienţă, nu există încă în mod.com- 
plet dsasupra acestora. Dialectica este rațiunea umană în 
„acțiunea de purificare. Metoda dealectică se zice raţiu- 
nea umană cât mai purificată prin dialectică, și care se 
-aplică întru dobândirea filosofiei. Intelectul uman repre- 
:zintă gândirea la care s'a înălțat națiunea umană din ce 
în ce pură prin dialectică, pentru a gândi tot mai neschim- 
“bător. Filosofia se chiamă rezultatul dialecticei, al meto- 
-dei dialectice, al rațiunii umane tot mai purificată, adică 
-“încununarea acesteia, acţiunea, rezultatul intelectului 
“uman, intelecţiunea, cunoștința la care a ajuns intelectul 
“uman, știința universală, supremă, a omuliii, dar nu încă 
-ştiința universală, ea însăşi supremă, în sine, perfectă, 
-divină. Obiectul său este un numen, un inteligibil, mai 
“pur decât acela al ştiinţelor, dar nu încă absolut pur. 

„Totuşi, filosofia ne înalță dela ştiinţe către ştiinţă. 
«Ştiinţa, după cum am văzut, se numeşte cunoştinţa uni- 
-versală, unitatea completă a științelor, adevărul însuși, în 
„sine, înţelepciunea la care aspiră filosofia. Ea consistă în 
“cunoștința ideilor divine, a ființei, absolut ființă. Ea ex- 
“primă cunoştinţa perfectă,- contemplaţia, teoria, ideea în- 
“tre Dumnezeu şi celelalte idei divine, raţiunea lui Dum- | 
nezeu, cunoștința pe care o are Dumnezeu despre lume, 
Şi pe care trebue s'o aibă oamenii despre Dumnezeu, pen- 
tru a fi mai fericiţi decât sunt. Fericirea. înseamnă starea 
fiinţei care posedă știința, înțelepciunea, care face binele, 
-realizează perfecțiunea. Dar numai Dumnezeu ființa per=- - E 
fectă, are înțelepciune, se poate defini ca înțelept. Omul 
“existenţă imperfectă se apropie numai cu probabilitate. El 
poate, — după cum a observat şi Pythagora,. — să :fie cel
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mult filosof, sau iubitor de înţelepciune, amic, studios, - 

cunoscător al ei, nu chiar înţelept. Omul se simte fericit. 

“în- măsura în care posedă o ştiinţă cât mai aproape de 

- înţelepciune, în măsura în care este filosof. 

Ştiinţa se chiamă însăși gândirea pură gândită de Dum- 

nezeu, de intelectul divin. Ea se obține printr'o: metodă. 

_intuitivă, sau dintrodată, care consistă în ea: însăși, inte- 

lectuală, nu discursivă sau succesivă; căci ea reprezintă. 

“în același timp metoda şi ştiinţa lui Dumnezeu, a intelec- 

tului divin, cunoştinţa lui Dumnezeu despre ideile pure, 

despre fiinţele absolut neschimbătoare, ideea. ideilor. Și. 

-omul, cu raţiunea sa din ce în ce pură, cu intelectul său, 

se apropie de ea cu probabilitate, fără a 0 avea complet- 

„ca Dumnezeu. a 

Prin urmare cunoştinţa superioară este ştiinţa, adevă- 

rul, înțelepciunea, cunoștința perfectă, divină, eternă,. 

absolut neschimbătoare, absolut clară, adică rațiunea di- 

vină prin care Dumnezeu a construit lumea introducând. 

ordine în desordine, sau contemplaţia, teoria pură. Și filo- 

sofia consistă în cunoștința, sau ştiinţa, comună a diferi-- 

telor cunoştinţe, sau ştiinţe parțiale, speciale, prin care 

omul, cu ajutorul unei raţiuni din ce în ce pură, tinde la 

cea mai înaltă ştiinţă, deplin universală, teorie, contem- 

plaţie, înțelepciune, adevăr, cunoaşterea lui Dumnezeu, a. 

cauzei universului. Dar, pentru a preciza, Platon o defi- 

neşte în multe moduri, El ne mai spune că filosofia este 

dobândirea ştiinţei : ethosogia xl Extra. Ceea ce- 

înseamnă că în acest caz filos exprimă studiul. sau acţiu-- 

nea de a dobândi; și sofia, sau înţelepciunea, face una cu- 

ştiinţa universală, unitatea completă a ştiinţelor. Filosofia. 

valorează mai mult decât ştiinţele și mai puţin decât. 

știința. In realitate, pentru Platon, : orice cunoştinţă în- 

seamnă știință, şi orice ştiinţă va să zică filosofie. Şi totuşi,. 
el face deosebire între adevărata filosofie şi celelalte. Ade- 

vărata filosofie alcătueşte ascensiunea. dela ştiinţe la.
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ştiinţă: In această accepţiune putem să afirmăm că îilo- 

sofia reprezintă sinteza diferitelor ştiinţe „parţiale în ve- 

derea ştiinţei universale, — dar trebue să adăugăm că nu 

este vorba despre orice sinteză, ci despre una superioară 

care tinde la ştiinţă, la înţelepciune. Filosofia stă mai ales 

în partea culminantă a dialecticei, a acţiunii raţiunii de 

a se purifica de simţuri, de experienţă. 

.. Aşa ne înălțăm la inteligibilul pur, la înţelepciune, ade- 

văr, la ideea de Dumnezeu, la Dumnezeu, cauza univer- 

sului. Dar omul, zice Platon raportându-se vădit la tradiţia 

pythagoriciană pentru a o explica, nu apare decât ca filo- 

sof, iubitor de înţelepciune, ami al acesteia, nu chiar în- 

“țelept. Numai singur Dumnezeu este înţelept numai el 

posedă înţeiepciunea. Incât filosofia nu va să zică însăși 

înțelepciunea, ci numai studiul înțelepciunii. Ea înseamnă 

ştiinţa supremă, universală, a omului, dar încă imperfectă, 

despre ştiinţa perfectă universală a lui Dumnezeu.. Cu 

toate acestea, așa nu încă perfectă, filosofia exprimă cea 

mai înaltă știință umană. Rolul ei. este acela -de.a ne în- 

demna să aspirăm la ştiinţa în sine.:Şi, mergând spre sco- 

pul său, ea ne face să trecem prin pietate, prin religie. 

Aici ni se vorbeşte despre o credință care apare superioară 

aceleia din simpla părere, şi căreia totuşi nu i se dă o 

explicaţie mai stăruitoare. : 

-Dar filosofia, pentru ca să-şi împlinească în acdesvăr + TO- 

lul-său, de a merge dela ştiinţe către ştiimţă, către înţe= 

lepciune, are nevoie, în concepţia lui Platon, după cum am 

văzut, să se servească de metoda dialectică, sau, cu alte 

cuvinte, de gândirea explicativă, de raţiunea umană cât 

mai pură, cât mai desprinsă de sensibil, de experiență. | 

Căci „rațiunea umană este de origine direct divină, nu 

complet divină, şi ea trebue să se înalțe deasupra sensibi- 

tăţii, a experienței. Şi ni se mai spune. ca să începem 

prin-a ne ruga; pentru a mu ne rătăci. Filosofia înseamnă
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"o curăţire de elementele corporale, sensibile, empirice, 
iubire, între uman şi divin, virtute. - 

- Prin. o atare filosofie putem, conform doctrinei lui 
Platon, să ne apropiem cu probabilitate, de înțelep- 
ciune, de știință, să cunoaștem lumea, pe Dumnezeu. 

_ La facerea lumii era Intelectul, perfect, gândirea însăși, 
pură, care gândește, Dumnezeu ; şi era şi o desordine a 
“patru stihii, elemente sau principii : focul, pământul, apa 
şi aerul. Cele patru stihii se aflau în așa desordine, în 
haos, că deşi nu erau o neființă, nu formau o ființă, pro- 
priu z:să, erau o imperfecţiune, între mnsființă şi fiinţă. 
Dar Dumnezeu este perfect, bun, neinvidios. El s'a gândit 

„ca, luându-și ca model propriile sale gândiri, idei, numene, 
inteligibilul, să creeze lumea potrivit acestor idei. A pro- 
dus, prin gândirea sa, prin rațiunea sa, gândiri, raţiuni, 

„ înteligenţe, numite intelect; a realizat suflete; a intro- 
dus ordine în desordine, a adus elementele din desor=- 
dine la ondine; a făcut din elementele în desordine cor 
puri, sensibile; a pus intelectul în suflet, şi sufletul în 
corp. Şi le-a dat sufletelor scopul, şi posibilitatea, liber- - 
fatea, ca, prin raţiunea. lor tot mai pură, prin, "intelectul 
lor, să se silească a avea cunoștințe, idei, cât mai aseme 
nea, tot mai aceleași cu ideile, divine. Să realizeze binele, 
ordinea, perfecțiunea, conform ideilor, să se înalțe dela 
desordine la ordine, dela sensibil la inteligibil, dela 
fenomen la numen; să se perfecţioneze, să participe, să se 
împărtăşească tot mai complet din idei. Dumnezeu este 
cauza binelui, a oricărui bine, nu a răului. Răul consistă în 
produsul sufletului, sâu în sufletul, care nu s'a silit să rea- 
lizeze perfecțiunea conform ideilor. Unele suflete au gre” . 
Şit... Sunt în oameni pe pământ. Ele trebue ca, prin filo- 
sofie, să găsească drumul pierdut, pentru a şi-l continua 
către divin, Filosofia înseamnă aducerea aminte, — remi- 
niscenţa, — teoriei, a contemplaţiei, ideilor, divine, pe 
care a avut-o sufletul înainte de a cădea. Sufletul există,
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nemuritor, şi, dacă a greșit, trece prin diferite corpuri, 

suferinţe, pentru a se purifica, ispăşind greşelile. Platon 

admite ceea ce sa numit metempsihoză sau transmi:grarea 

sufletelor. Astfel, constată el, putem noi oamenii să cu- 

noaştem lumea, pe Dumnezeu, să realizăm binele, perfec- 

ţiunea, să fim fericiţi, dar treptat, cu probabilitate. 

Aceasta este, în liniile sale cât mai generale, concepția 

lui Platon cu privire la filosofie!. Și, după cum s'a ob- 
servat, ea reprezintă o luminoasă contribuţie la înţe- 

legerea filosofiei. Am stăruit întradins asupra ei, pen- 
tru a face să i se prindă bine structura,. deoarece sis- 
temele ulterioare se construesc în mare parte întemein= 
"du-se pe datele ei sau pe date contrarii ei. Dar este lucru 
“cunoscut că nu toţi o consideră la. fel. Unii îi exprimă o 
ioarte mare admiraţie, alții o combat. Ea se interpretează 
în multe chipuri. Incât însăși. aceeaşi doctrină apare * 
diferită. Şi, dacă ne continuăm studiul asupra istoriei 
filosofiei, găsim din ce în ce o diversitate. 

* 

4, Se ştie că Aristotel, discipulul lui Platon, .deşi se. 
inspiră în mare măsură din învăţătura acestuia, . ; deo- 
-sebește în multe privințe de el, Aristotel admite cu pre- 
decesorii săi” că nai, oamenii, căutăm. să fim mai bine, 
anai fericiţi decât suntem, Şi, pentru a ne ajunge scopul, 
trebue să cunoaştem cât mai deplin lumea, ca să ştim 
“cum să ne conducem, să realizăm binele, perfecțiunea. 
Dar sunt mai multe forme de cunoştinţe, şi noi avem da-. 
toria să ne înălțăm la cea superioară. Totuși, clasificaţia 
“cunoștințelor, metoda lor, pentru Aristotel, sunt oarecum 
altele decât. acelea pe care le întâlnim la Platon. Omul, 

  

„1. Expunerea acestei concepții aie; este explicarea pe * oi 
u Ă i 4 care no; i-o dăm integrând-o in prezentul studiu. Am căutat ca această expunere să nu denatureze gândirea autorului, să fie o reprodu- şere fidelă a acestei gândiri, O analiză textuală, cu citarea însăşi Î texielor, am făcut-o în alte lucrări, în menti Metodei.. In chipul explicativ d y a Penala, Problema 
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zice el, are trei feluri de ştiinţe. Acestea, mergând dela 

ceea ce apare ca inferior la ceea ce este superior, sunt: 

științele poetice, practice şi teoretice. Ştiinţele teoretice, 
superioare celorlalte două feluri, sunt, în scară suitoare, 
fizica; matematica; şi teologia, ştiinţa teologică, şti.nța 
despre Dumnezeu, sau filosofia primă, filosofia propriu 

zisă. Aceasta din urmă le sintetizează, pe toate celelalte 
pentru a ne înălța mai sus. 

- Deasupra tuturor celor omeneşti se află ştiinţa, în sine, 
adevărul, înţelepciunea. Ea exprimă gândirea gândită de 
Dumnezeu, și așa de pură că nare un raport direct cu lu- 

mea, cu micimea lumească. Dumnezeu este intelectul, gân= 

direa gândirii, gândirea. pură, care îşi gândește propria sa 
gândire pură, numai pe a sa. Iată ce reprezintă cunoştinţa 
superioară. Și filosofia trebue să ne înalțe dela celelalte 
la aceasta, la ştiinţa divină. Omul care a ajuns aici 
nu.mai are un naport direct cu lumea, cu micimea lu= 

__mească. Dar această stare a omului este rară şi de scurtă 
durată, Iată în ce consistă-filosofia. Pentru a o lărâuri, Ari- 

„stotel o defineşte în osebite chipuri, ca și Platon, şi totuşi 
oarecum întrun alt înţeles. El zice mai cu seamă că filo= 
sofia este știința adevărului, pticcoșpia 'Entoriuri re âimbeias 

In această formulă filos înseamnă știință, şi sofia, sau în- 

țelepciunea, va să zică adevărul, -ştiința perfectă. Incât 

sunt asemănări şi deosebiri ' între învăţător şi discipul. 
Filosofia pentru Aristotel alcătueşte, ca şi la Platon, uri. 
intermediar între ştiinţele parţiale și ştiinţă, şi totuşi un 
intermediar care. își are caracteristica sa. In realitate, 
pentru amândoi, orice cunoştinţă, sau ştiinţă, se reduce la 
filosofie. Dar Aristotel precizează că ştiinţele parțiale sunt, 
filosofii secundare, şi că filosofia propriu zisă, superioară, 
este filosofia primă, teologia, sau știința despre Dumne- 
zeu. Această filosofie primă se va numi mai târziu de că- 
tre discipulii săi metafizică, adică după fizică, — dincolo 
de fizică. Şi ştiinţa supremă, în sine, adevărul însuși; care
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;se ailă: deasupra oricărei filosofii,. reprezintă şi pentru 
“unul şi pentru altul contemplaţia ființei ca fiinţă, contem- 
plaţia lui Dumnezeu, teoria, raţiunea pură. gândită de 
gândirea pură, de Dumnezeu, de intelectul divin.. 

Insă Aristotel ne mai spune că Dumnezeu se defineşte | 
prin intelectul, gândirea, care îşi gândește numai propria 
„sa gândire nu şi cele lumești; gândirea a cărei gândire este 
gândirea; gândirea gândirii. Și rolul filosofiei consistă în 
a ne înălța dela diferitele ştiinţe, parţiale, la. adevărul 
.complet, ştiinţa universală, necesară, perfectă, la teorie, 
gândirea gândită de intelectul divin, la contemplaţia lui 
„Dumnezeu și la însuși Dumnezeu astfel conceput. Filoso- 
fia îşi îndeplinește cât mai bine rolul său dacă are ca me- 

„odă raţiunea umană pură, care a trecuţ mai întâi cât mai 
profund prin sensibilitate, experienţă, practică, prin cât 
maj numeroase raționamente, ca inducția, diferitele silo= 
gisme, inductiv, logic, dialectic, ipotetic, demonstrativ ; şi 

„Ru ca la Platon, mai ales metoda dialectică, rațiunea pură 
cât mai neintrată în simţurile corpului, în experienţă, în 
practică. Platon, pentru Aristotel, apare prea raţionalist, 
prea teoretician, înainte de a fi fost destul de empirist, 
destul de practic. Studiul metodei, al raţiunii, formează 
analitica, silogistica, deosebită de dialectică. Metoda dia- 
lectică pentru Aristotel, constitue o mică parte a metodei, 
-. Concepţia lui. Aristotel despre” rațiune are o struc- 
tură oarecum alta decât aceea a lui Platon, -Felurile 
gândirii. la el sunt oarecum altele. El nu admite integral 
teoria ideilor în sensul lui Platon. El stărueşte asupra ter. 
menilor intelect pasiv, și intelect. nepasiv numit mai 
târziu de discipulii săi intelect activ. Rațiunea umană, 
pentru el, nu purcede direct, ca la. dascălul său, din 
Tațiunea pură a lui Dumnezeu intelectul. propriu zis 
nepasiv, activ, divin. - Rațiunea „umană aparține inte- 

„Ieetului pasiv, uman, care se pune în mișcare sub 
înrâurirea indirectă a intelectului nepasiv divin, cu pri. 

7
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lejul experienţei, pentru a deveni din ce în ce pură,'ca 
"aceea a intelectului nepasiv divin. Ea este de origine di- 
rect materială, sensibilă, empirică, și indirect de origine 
divină. Prin o atare filosofie putem 'să ajungem la știința 
-periectă, la adevăr, înţelepciune, să cunoaștem cât mai 
.bine lumea, pe Dumnezeu. 

„ "Oamenii, în doctrina lui Aristotel, pot, prin filosofie, 
„să ajungă în mod mai complet la ştiinţa supremă, să cu- 
„noască mai deplin lumea, pe Dumnezeu, și nu numai cu 
probabilitate ca în concepţia lui Platon, dar numai în rare 
şi scurte clipe. După el, există din eternitate Dumnezeu 
şi lumea, și iată în ce raport. Totul este o energie, 
“adică în acţiune, însă extremitățile acestei energii sunt 
profund deosebite una de alta. Sus se. găsește energia 
în formă pură, Dumnezeu, energia terminată, entelehia, 
“actul desăvârșit, mai mult decât acțiune, scopul acţiunii, 
"energia sinonimă cu ființa perfectă, substanţa primă pură, 
intelectul, nepasiv, activ, cauza indirectă, a lumii. Jos 
stă energia informă, materia, energia neterminată, iner- 
ţia, o. simplă virtualitate, posibilitate, o substanţă se- 
„cundară, ființă impertecă, imperfecțiunea, aproape si- 
nonimă cu neființa, din care se poate face orice, câre 

- poate să devină orice. Dar în faţa strălucirii: formei, - 
dui Dumnezeu, â actului, ființei, a gândirii, energia 
înformă, materia, inerția, posibilitatea, virtualitatea, im= : 
perfecțiunea, se simte atrasă de această strălucire, prinde 
a o iubi, a o admira, a op lua ca scop, ca model, ideal, se 
pune în mișcare, devine lume ca să ia din ce în ce diferite 
forme, tot mai forme fără materie, până la forma pură fără 
materie, până la perfecţiune, până la Dumnezeu. Materia 
fără formă există ca și când n'ar fi, este incognose:bilă, 
nu se poate cunoaşte nicidecum. 

„ “Aristotel stărueşte asupra termenilor posibilitate şi act, 
„wirtualitate, materie, şi fonmă, ca alcătuind factorii. impe= 

rios necesari să fie cunoscuţi pentru a înțelege ade 
_vărata filosofie, .adevăraita.; structură. a-.universului, Lu-
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“mea apare o ființă de diferite, categorii, o "mișcare, 
o trecere continuă dela materie la formă, dela posibili-. 
tate la act, — la entelehie, —o energie neterminată. 
Dumnezeu reprezintă categoria supremă, fiinţa perfectă, 
substanţa primă, pură, motorul :imobil care mișcă toate. 
fără să fie mişcat de nimic, forma, pură, fără materie, - 

“actul, energia terminată, entelehia finală. Nu poate să. 
fie vorba de creaţie, în sensul lui Platon. Materia se afir- 
mă coeternelă cu Dumnezeu, necreată, nepieritoare. Lu-. 
mea coexistă cu Dumnezeu, din punct de vedere crono-= 
logic, dar din punct de vedere logic existenţa superioară. 
precede pe cea inferioară, Ceea ce este, a fost totdeauna. 

„ Trecerea dela materie la formă se face din patru cauze: 
materială, «eficientă, formală, finală. Tot ce există în, 
lume, în natură, consistă într'o materie, pusă în m:ș- 
care sau lucrată, pentru a se realiza o formă, în vede- 
rea unui scop, în scopul perfecțiunii, Dar aceste patru. 
cauze se reduc, în ultimă: analiză, la două : cea dintâi la. 
materie, şi cele trei din urmă la formă. Materia, sau cea 
mai puţin ființă, cea mai puţin substanţă, o substanţă se: 
cundară, se numește lucrul din care se poate face orice, 
căreia i se poate da orice formă. In ea stă cauza, directă,. 
a ființelor contingente sau a acc-dentelor, care sunt trecă-- 
toare, adică a sensibilului, a fenomenelor, sub influenţa. 
indirectă a formei. Forma absolut pură înseamnă ființa. 

"perfectă, Dumnezeu, substanța pură, absolut! necesară,. 
neschimbătoare. Fiinţa contingentă, sau accidentul, se 
înfățișează schimbătoare, întâmplătoare, care poate să. 

fie şi să nu fie. Fiinţa necesară, sau substanţa, se afirmă. 
ca superioară față de ceea. ce se chiamă contingent, acci- 
dent; ea constitue ceea ce subsistă, ceca ce trebue să fie, 
ceea ce nu poate să nu fie. Forma, ăbsolut pură este cauza 

| indirectă. a diferitelor ființe necesare, sau substanţe, 
a numenului, a inteligibilului, a diferitelor forme între 
cea absolut pură: şi materie, Și tot ce se află în lume,:
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în natură, o substanţă, un individ, ca de ex. omul, ex- 

primă o existenţă sau o substanţă primă compusă din 

două substanțe secundare, din două universale : din o for- 

mă realizată într'o materie, — sau dintr'o materie în care 

S'a.-realizat o formă. Forma care s'a realizat într'o mate-. 

„_Xie se numește esenţă, speța, ceea ce era să fie. Materia în 

„care s'a realizat forma se chiamă gen, o esenţă inferioară. 

Şi forma care s'a realizat într'o materie, devine materie 

pentru a se realiza. într'o formă superioară, și așa în con- 

tinuu până la esenţa absolut pură, până la Dumhezeu, bi 

nele suprem, cauză a binelui, forma -fără materie. Forma 

materiei la om este sufletul din corp; care se oglindeşte 

în corp. Sufletul trebue ca, prin propria lui silinţă în faţa 
strălucirii divine, să.se înalțe la această strălucire făcând 
binele. E] face răul când nu-și dă această silință. In acest 

„caz rezultă răul. Filosofia este știința care ne învaţă acest 
adevăr. In acest: chip putem să realizăm mai complet bi-- 
nele; perfecțiunea, și să fim fericiţi, însă pentru rare: şi: 

scurte clipe. 

* Sa zis despre doctrina lui Aristotel, după cum s'a 0b- 
servat cu privire la: aceea a lui Platon,-că aduce o lumi- 
noasă contribuţie la înţelegerea filosofiei.. Dar s'a: pus, 
se pune, chestunea de a şti care dintre aceste două teze 
poate să fie socotită ca mai întemeiată, mai prețioasă. 
Unii sunt academicieni partizani ai lui Platon, alţii peri- 
pateticieni urmaşi ai lui Aristotel; se încearcă și anumite 
concilieri, sau se susţine gândirea proprie, deosebită de a 
amândorura. Aristotel a fost divers intepretat, ca și Platon. 

5. Dacă fâcem o comparaţie, o paralelă, între amânâoi, 
studiindu-i cât mai atentiv, constatăm, între altele, urmă- 
toarele, Şi unul şi altul admit că metoda esenţială a omu- 
lui de a cunoaşte consistă în gândirea sub formă de raţiu- 
ne cât mai pură. Dar pe când pentru Platon rațiunea uma-. 

“mă este de origine direct divină şi trebue să se desprindă 

>
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cât mai mult de corpuri, de sensibil, de experienţă, de 

lume, la Aristotel găsim o altă deosebire între raţiunea 

divină şi cea umană. Aceasta, pentru el, are o origine 

direct materială, sensibilă, empirică, lumească, și imdi- 

rect divină, sub înrâurirea indirectă a strălucirii divine. 
Rațiunea umană, în concepţia lui, aspiră la cea divină 

prin propria sa sforțare, trecând cât mai complet prin 
experienţă, prin lume, pentru a trage o cât mai multă 

învățătură din experienţă, sub influența admiraţiei saie 

pentru gândirea 'perfectă, în faţa acesteia, sub vraja 

ei. In acest sens, vorbind de raţiunea umană, Aristotel 

spune că inteligibilul este în sensibil, Prin urmare 
unul cunoaște lumea cu ajutorul unei raţiuni înţeleasă, 
întrun fel, şi altul printr'o rațiune înţeleasă în alt fel. Şi 

totuși, pe de o parţe Platon apare ca mai raţionalist, căci 

pentru el însăși rațiunea umană se arată de origine direct 
divină ; şi pe de altă parte Aristotel se prezintă ca fiind 

atât mai empirist cât şi inai raţionalist, căci rațiunea 

umană pentru el are o origine direct empirică, lumească, 

şi indirect divină, şi astfel rațiunea divină rămâne, aşa cum 

ea trebue să fie, absolut pură, neîntinată, nescoborită di- 
rect în micimea lumească. Aristotel nu admite, ca Platon, 

o intervenţie directă a lui Dumnezeu în creația lumii, în 

lume, Căci acest caz, după el, ar fi micşorată perfecțiunea 

divină făcând-o cauză directă a lumii, care se arată în 
mare măsură rea, în care sunt atâtea mizerii, atâtea jos- 

nicii ; şi în acest caz s'ar micşora libertatea, răspunderea 

omului î în mersul său pe calea propășirii. Trebue să acor- 

dăm omului mai multă libertate decât îi atribue Platon. 

Ci lumea este coeternelă cu Dumnezeu, ea există din 
eternitate ca şi Dumnezeu, 

După cum s'a semnalat, Aristotel, prin deosebirea pe 

care o face între posibilitate sau virtualitate şi act, între 

materie şi formă, prin concepția sa despre rațiune, se 

declară împotriva teoriei ideilor aşa cum ea se susț:ne
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de Platon. Pentru el omul nu se împărtășește dela 
început, direct şi treptat, din ideile divine, ci le cunoaște 
numai după ce a străbătut experienţa, trăgând din aceasta 
cuvenita învăţătură. Și astfel Platon âpare, într'un sens, 
mai religios, mai mult partizan al destinului, și mai puţin 

- al libertăţii, al puterii, omului; şi, în alt sens, mai puţin. 
religios, mai puţin partizan al destinului, şi mai mult al 
libertăţii, decât Aristotel, Pe de o parte el se înfăţişează 
ca mai probabilist, mai puţin dogmatic, şi pe de altă parte 
mai dogmatic, decât Aristotel, Dogmatismul va să zică, 
între altele, doctrina care susține că putem să avem unele 
cunoştinţe sigure, indiscutabile, dogme. Probabilismul 

„Înseamnă între altele, doctrina care caută să ne arate 
că noi oamenii, pe acest pământ, putem, cel mult, să ne 
apropiem de adevăr, fără să-l atingem vreodată complet. 
De aici vedem cum o concepție are puncte de atingere 
cu alta: probabilism animat de dogmatism, sau dogma=. 
tism întretăiat de probabilism. | IA Di 

„ Prin urmare, pe lângă asemănări, sunt şi deosebiri în-- 
tre învăţător şi discipul, cu privire 1a înțelegerea îilo- 
'sofiei. Dar există şi întâlniri, încrucişeri, între deosebiri 
-şi asemănări. Și s'a pus, se pune, întrebarea: unde, care 
este adevărul ? Se găsește el de partea acestuia sau a ace= 
luia ? Care dintre ei are dreptate ?.Poate că- amândoi au | 
dreptate, sau amândoi. greşesc; poate că unul apare înte- 
meiat într'un sens, altul în altul ; unul exprimă o parte de. 
adevăr, altul altă parte, şi se completează reciproc. Nu . 
există oare o unitate în diversitațe? Insă în ce consistă 

„precis, unitatea? Se ştie cât de discutată a îost, este; 
această chestiune.: Noi căutăm -să ne explicăm cât mai 
deplin această stare de lucruri. cc - 

„6. Şi dacă ducem nmiai departe analiza, constatăm din 
ce în ce multiplicitatea și încercări de' a formula uni- 
fatea.. Intâlnim academicieni partizani di probabilismului 

„ platonician; peripateticieni urmaşi ai lui Aristotel; ad-
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vensari; conciliatori; căutători de drum nou. Unii din. 
- discipulii imediaţi ai lui Aristotel, dintre vechii peripate- 
ticieni, ca Teofrast și Eudem din Rodos, se ocupă cu stu- 
diul. rațicmamentului,; — dând întregului acestui studiu 
numele de Logică, — pentru a concilia dialectica lui 
Platon cu analitica sau silogistica lui Aristotel, | 
„Dar, după cum se ştie, filosofii numiți sceptici profe= 
sează filosofia zisă sceptică, deosebită atât de aceea acade- 

- mică a lui Platon, cât Şi de aceea peripatetică a lui Aristo- 
tel. S'a observat că scepticismul înseamnă nun probabilism 
exagerat, după cum probabilismul exprimă un scepticism, 

sau un dogmatism, atenuat. Dar el apare, şi el, interpretat 
în numeroase feluri. Totuşi, examinându-l de aproape, 
putem să-l formulăm şi în acest chip. Scopul nostru, al: 
oamenilor, pentru sceptici, este liniştea, neturburarea, ata- 
raxia. Insă acest scop ni-l atingem prin filosofia sceptică, 
adică printr'o cercetare, — skepsis, — continuă, printrun 
studiu neîntrerupt sau, cu alte cuvinte, prin oprirea sus- 
pendarea, judecății, a afirmației, definitive, şi nu prin așa 
pretinsul adevăr stabil. Căci noi nu putem să ştim în ce: 
consistă adevărul durabil, deoarece, atunci când îl căutăm, 
constatăm că un simţ contrazice pe altul, și toate simţurile 
neagă raţiunea, după cum rațiunea contrazice simţurile. O 
cunoștință are valoare numai pentru momentul în care a 
fost prinsă. Scepticii se îndoiesc de toate. Ei nu cred în 
nimic statornic. Ei sunt adversarii oricărei afirmaţii cât de 
puţin definitivă. Nu admit nici dogmatismul, nici antidog- 
matismul, absolut, nici probabilismul cu tendință cât de 
Puțin dogmatică. Nu se pronunţă cu hotărîre asupra nici- 
unui lucru. Căci, zic ei, un lucru ni se pare că exista așa, 
dar poate să fie altfel. De aceea trebue să cercetăm fără 
întrerupere, şi să ne ferim a ne pronunţa într'un oarecare 
mod precis. Ei sunt numiţi sceptici dela cuvântul grec 
skepsis care înseamnă cercetare, studiu, pentrucă ei cerce- 
tează, necontenit. S'ar putea spune că scepticismul este 

4
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doctrina studiului continuu. Formele generale ale filosor 

fiei, observă scepticii, par a fi trei: academică sau plato- 

niciană ; dogmatică sau aristoteliciană ; sceptică. Cea mai 

întemeiată, utilă, se prezintă filosofia sceptică, sau studiul 

care cercetează neîncetat, care îşi opreşte pronunțarea, 

care se îndoeşte, care nu dă niciun răspuns hotărit la în- 

trebarea pusă, care nici nu afirmă, nici nu neagă. In acest 

chip deci, prin o astfel de filosofie, sceptică, evitând să ne 

formulăm o credință precisă, conducându-ne numai de 

moment, ferindu-ne să ne afirmăm în mod categoric, po- 

zitiv, gândul, și numai spunând că aşa ni se pare nouă că 

este, dar poate să fie altiel, şi să vedem, să cercetăm, pu- 

tem noi oamenii, susțin scepticii, să avem liniștea, netur- 

burarea, ataraxia, căutată. ă | 

Scepticismul, oricât de negativ ar îi, se înfăţişează şi el 

ca o contribuţie la înțelegerea filosofiei. Cu toate acestea, 

„unii îl critică relevând partea sa exagerată, care vede, pe 

neârept, în aristotelism un dogmatism. Alţii îl apreciază 

altfel. 

7. Epicurienii, inspirându-se oarecum din atomismul lui 

Democrit, şi deosebindu-se, mai mult sau mai puţin, atât 

de Platon și Aristotel cât şi de urmașii acestora, îi combat 

pe sceptici. Ei profesează o dcctrină contrarie care s'ar 

putea numi un probabilism dogmatic empiric. Şi pentru 

ei, ca şi pentru sceptici, scopul oamenilor este liniştea, 

_neturburarea, ataraxia, dar înţeleasă altfel, înţeleasă ca 

vieaţă fericită în sensul de lipsă de durere, în sensul de 

plăcere superioară. Şi la acest scop ne duce adevărata 

cunoştinţă umană, — știința, filosofia, — pe care trebue 

s'o căutăm, pe care putem s'o avem din ce în ce stator- 

nică, evidentă prin studiu, şi nu valabilă numai.pentru 

clipa când o prindem sau o formulăm așa cum socotesc : 

scepticii. Felurile cunoștinței omenești, după epicurieni, 

sunt următoarele ştiinţe, părţi ale filosofiei : Canonica 

7
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sau studiul regulilor în căutarea adevărului, adică stu- 
Jiul metodei; Fizica sau ştiinţa naturii, a structurii uni- 
"versului; Etica, sau morala, cunoștința regulilor după care trebue să ne conducem în vieaţă.. Apoi mai, sus avem „filosofia sau ştiinţa generală a omului, care le cuprinde „pe toate celelalte trei precedente, științe parţiale, în sco- "Pul de'a ne apropia de adevărul statornic, de înțelepciune, 
și de a ne duce, prin această apropiere, la liniște, neturbu- 

_-rare, ataraxie, Da 
In acest înţeles, Epicur zicea că filosofia este energia “de a dobânai vieața fericită. Dar deasupra oricărei cu- .noștințe omenești, a filosofiei, se află știința zeilor. Şi noi oamenii nu putem să avem aceasta ci, totuși, să ne silim, prin ştiinţa umană, prin filosofie, să ne apropiem de ea ca de un model, ca de un ideal. Astfel, cunoștința - propriu zis superioară, înțelepciunea, o constitue știința . zeilor. Și adevărata cunoștință. supremă a omului o ex- Primă filosofia, sau, mai precis, rezultatele treptate, ale fi- losoifiei, știința progresivă a omului, înţelepciunea umană, 

care întemeindu-se 'pe ştiinţele speciale, empirice, ne 
-:apropie de ştiinţa zeilor ca de un model, ca de un ideal. 

Insă trebue să știm că filosofia merge pe drumul cel 
bun în măsura. în care metoda sa consistă în raţiunea. 
Provenită din sensibilitate sau experienţă. Căci raţiunea 
noastră, după epicurieni, este o formă. mai desvoltată a „sensibilităţii, a experienţei, Adevărul se chiamă cunoștință 
evidentă. Și evidenţa ne-o procură sensația, experienţa, 
Aşa pătrundem în ceea ce se numeşte filosofie,. așa 
ne apropiem de știința supremă care, întemeindu-se din ca 
în ce pe ştiinţele empirice, înlătură religia superstițioasă, 
cauză a turburării, a nefericirii. In acest mod - înţelegem tot mai bine universul. Lumea consistă într'o diversitate de grupuri de atomi materiali, liberi, care 'au o tendinţă liberă, un clinamen.! | |
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Zeii există, însă, — din cât putem noi oamenii să-i cu=: 

noaştem în actuala noastră stare, căci noi îi cunoaștem 
prin imagini şi nu direct, — ei sunt altfel alcătuiți decât. - 

noi. Ei nau niciun raport cu oamenii. Ei n'au creat. 

ăceastăNlume, care se arată atât de imperfectă. Ci zeii îşi. 

trăiesc vieața lor nemuritoare, senină, liniştea, neturbu= 

rată, fericită, dincolo de lume. Noi, care suntem mu- 

ritori, năzuim să avem o vieaţă ca a lor. Şi stă în 

energia noastră, în puterea, “în libertatea noastră ca, 

prin ştiinţă, prin filosofie, să fim fericiţi. Căci filo- 

sofia, dacă o cultivăm, — şi avem libertatea să fa- 

cem aceasta, — exprimă, în măsura în care progresează 

bazată pe ştiinţe, adevărata ştiinţă, înţelepciunea. 

In această măsură ea înlătură religia superstiţioasă, 

cauză a suferințelor. Filosofia ne face să nu ne mai 

temem de zei, să nu mai credem că există infern, 

ştiind că zeii nu intervin în vieaţa noastră; să nu ne mai 

temem de moarte, ştiind că, orice am face, suntem mu=: 

ritori, că grupul de atomi materiali, din care suntem 
compuși, se va descompune odată; să nu mai credem în. 

magie, în vrăjitorie, ci în ştiinţă care ne spune lucrurile- 

așa cum sunt, că lumea este alcătuită din atomi materiali 

liberi, şi care nu ne mai pricinueşte agitaţiile provenite 
din necunoaştere, In acest chip, deci, prin o atare filo-- 

sofie, prin o atare ştiinţă, mergem către scopul nostru. 

După cum vedem, epicurienii sunt empirişti, atomiști, 

materialişti, fără să fie atei propriu zişi. Ei profesează o 

nouă concepție despre filosofie, un probabilism dogmatist. 

empiric. Dar sunt unele deosebiri chiar între ei. Apoi doc-- 

trina lor nu se interpretează la fel de toţi. Unii îl consi- 
'deră pe Epicur ca pe un zeu care, prin filosofia bazată pe- 

ştiinţă, pe experienţă, a mântuit lumea de superstiții. Alții - 
îl combat. Se zice că, deşi nu se declară partizan al pla-- 
tonismului sau al aristotelismului, el se serveşte oarecum 
de unele elemente din aceste sisteme, pentru a-şi susține
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:propria sa doctrină, inspirată din aceea a lui Democrit. 

EI recurge, de ex., la probabilismul lui Platon, şi la con- 

-cepţia lui Aristotel despre neintervenţia zeilor în lume, 

. pentru a profesa un ateism deghizat, Insă epicurienii ne 

-aduc şi ei contribuţia lor la înţelegerea filosofiei. 

8, Stoicienii, apar în, antiteză cu epicurienii, deși au 

. «unele note comune cu aceștia. Ei susțin, şi ei, un anumit 

probabilism dogmatist, dar mai ales raționalist şi nu mai 
:pu seamă empirist ca acela al epicurienilor. 

__ Gândirea unora dintre ei se înfăţişează ca o sinteză 

- râționalistă originală între diferitele doctrine anterioare, 

cu deosebire între platonism şi aristotelism. Scopul pen- 

: +ru stoici rămâne oarecum același ca și pentru epicurieni, 

«fericirea, neturburarea, pacea, liniștea, Şi la acest scop 
ajungem, și după ei ca și după aceștia, prin cunoștință, 

„prin ştiinţă, filosofie. Dar trebue să ştim care sunt precis 
felurile cunoștinței. Şi clasificaţia cunoştinţelor la ei este 

' oarecum alta, 

Oamenii, pentru ei, au unmătoarele trei feluri de ştiinţe 

“principale, care sunt cele trei părţi principale ale îiloso- 

fiei : fizica, etica şi logica. Incât disciplina care tratează 

-despre metodă nu consistă în canonica empiristă a epicu- 

'rienilor. Pentru stoicieni studiul care se ocupă cu metoda 

îl constitue logica, adică studiul rațiunii, şi anume logica 

peripateticienilor discipuli ai lui Aristotel, precizată ca 

-dialectică a academicienilor discipuli ai lui Platon, Logica, 

la rândul «ei, se împarte în dialectică, în gramatică și re- 

torică. Și mai sus avem filosofia, sau ştiinţa generală a 

omului, şi care cuprinde cele trei ştiinţe speciale, prin- 

cipale, ale omului, în: scopul de a ne apropia de ştiinţa 

“deplină, de înţelepciune, şi de a ne înălța. prin această 

apropiere, la realizarea binelui, a perfecțiunii, la feri- 
Cire. Iar mai presus de orice știință, sau filosofie, umană 

este înţelepciunea divină. .
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Dar stoicienii au o altă concepție decât epicurienii: 
despre: înțelepciune, despre filosofie. Inţelepciunea știința. 
periectă, pentru ei, înseamnă virtutea supremă, binele. 
suveran, putere a raţiunii divine, a intelectului, a spl-, 
ritului desăvârșit, a lui Dumnezeu, însăşi “raţiunea, 
însuşi intelectul, spiritul, adevărul, ' Dumnezeu, Și fi 
losofia trebue să ne ducă din ce în ce către această. 
înţelepciune, până a face una cu ea. Prin urmare cunoș-- 
tința superioară, adevărul. în sine, ştiinţa perfectă, înțe-. 
lepciunea, face una cu Xaţiunea divină, intelectul, spiritul! 
divin, Dumnezeu. Şi filosofia va: să: zică ştiinţa uni-" 
versală a omului care sintetizează celelalte ştiinţe ale 
acestuia, în scopul de a ne înălța la ştiinţa universală. 
periectă, la înțelepciunea desăvârşită, la adevărul divin, 
la Dumnezeu. Dar filosofia, pentru ca să-și realizeze câf. 
mai bine țelul urmărit, trebue să aibă ca metodă o rațiune. - 
din ce în ce mai deplin divină. Căti rațiunea nu este o. 
formă mai desvoltată a sensibilităţii, a experienţei, ca la. 
epicurieni. Ci sensibilitatea, experienţa, sunt trepte inte- 
rioare ale raţiunii în mersul său prin materie, adică ale 
rațiuni care străbate materia. Rațiunea în sine se nu-: 
mește ştiinţa supremă, înțelepciunea perfectă, adevăruj. 
deplin, intelectul, spiritul, divin, Dumnezeu care stră=- 
bate materia, care animă lumea. Și raţiunile oamenilor | 
sunt diferite seminţe, raţiuni seminale, de diferite grade,. 
ale raţiunii divine. Metoda filosofiei va să zică rațiunea. 
umană aplicată, adică raționamentul, și anume silogismul: 
ipotetic dar care tinde să ia forma dogmatică, perfectă,. 
de raționament demonstrativ, E 

Așa înţelegem mai bine ce înseamnă filosofia, şi n& îrălțăm mai aproape de știința divină, de Dumnezeu, 
„care exprimă nu numai idealul dar şi originea rațiunii. 
noastre omenești, Așa ne dăm mai complet seama despre- 
univers. Lumea consistă într'o materie amimată de v materie mai subtilă care se chiamă spirit, Spiritul “cu:
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prinde cauza, raţiunea, diferitelor determinări ale mate- 

riei care alcătuese lumea, se confundă cu ştiinţa, înţelep- 

ciunea, adevărul, Dumnezeu. El se află în lume, dă vieaţă 

acesteia, o animă. Concepându-l pe Dumnezeu ca fiind în 

toate, peste tot, în întreg universul, imanent lumii, stoi- 

cienii, după cum se ştie, au fost numiţi panteişti. Inţelep- 

ciunea, — ştiinţa, — adevărul, — pentru ei, —.este o 

virtute, adică o putere, virtutea, puterea, suverană, a lui. 

Dumnezeu de a se conduce coniorm cu sine însuşi, 

cu rațiunea, propria sa natură, care face una cu ei. Și. 

filosofia, sau iubirea de înţelepciune, va să zică studiul 

făcut de oameni asupra virtuţii. Filosofia: se definește prin 

studiul virtuţii. Inţelepciunea reprezintă adevărul, ştiinţa 

absolută, Providența. Şi filosofia înseamnă știința noastră, 

a oamenilor, despre Providenţă. Ea are rolulde a 

face ca rațiunea noastră, imperfectă, sintetizând diferitele 

„ştiinţe, să se silească a cunoaşte. raţiunea perfectă, natura 

divină, înţelepciunea, pe Dumnezeu, a fi tot mai muli una 

cu el, pentru a ne conduce potrivit acestei cunoştinţe, con- 

form raţiunii, sau naturii, pentru a ne împlini destinul, şi . 

a avea neturburarea, liniștea, pacea, fericirea. Această 

silinţă constitue virtutea umană. A spune că se cuvine să 

trăim conform raţiunii înseamnă că trebue să trăim po- 

trivit naturii, şi invers. Dumnezeu, pentru stoicieni, nu 

formează o rațiune abstractă, ci seminală, germinativă. Şi 

aşa este, aşa trebue să fie treptat şi rațiunea umană, să- 

mânţă a raţiunii divine. Filosofia, în cel mai înalt grad, 

exprimă pietate, religie. Astfel înțelegem că mersul 

nostru, al oamenilor, prin vieaţă nu stă numai în liberta- 

tea, în puterea, noastră, cum admit epicurienii, numai 

în singura noastră virtute, în singura nostră sforțare, 

ci: încă şi mai ales în. puterea Providenţei. In puterea 

noastră stă numai faptul de a ne sili să ne cunoaștem des- 

tinul hărăzit nouă de Providenţă, pentru a-l împlini. Feri- 

cirea consistă în a ne face datoria, în a ne conduce după
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eterna rațiune din natură, conform naturii, ca să fim liniş- 
tiți, neturburaţi, să avem indiferența, calmul înțeleptului 
faţă de loviturile materiei, când, în împlinirea datoriei, 
străbatem- neajnsurile materiei. Suntem liberi în măsura 
în care ne silim să ne cunoaştem destinul și să-l înfăptuim, 
Libertatea noastră va să zică supunerea la Dumnezeu. 
Vieaţa fericită aparţine unui suflet liber situat deasupra 
temsrii, de materie, deasupra lăcomiei. Binele suveran 
consistă în sufletul care dispreţueşte “Iucrurile  contin- 
gente şi se bucură de virtute. 
După cum vedem, seninătatea stoică este alta decât se- 

ninătatea, plăcerea superioară, epicuriană. Pentru  stoi- 
cieni, noi oamenii, ființe imperfecte, nu avem încă o cu- 
noștință perfeotă despre“ lume, ci. trebue să ne-o comple- 
tăm treptat, pentru a ne cunoaşte cât mai bine destinul și 
a ni-l împlini. Stoicienii, considerați din punctul de vedere 

„al posibilităţii noastre de a cunoaște adevărul, au o teorie 
probabilistă, ipotetică, însă raţionalistă care se situează 
între probabilism şi dogmatism. Ceea ce au făcut pe unii 

„dintre adversarii lor, dintre sceptici şi probabiliști, acade- 
micieni, să-i numească dogmatici, Şi nu trebue, după stoi- 

„<ieni, să renunțăm la strădania de a ne cunoaște che- 
„ marea, destinul, de a ne face datoria, decât numaiîn. 
cazul extrem când suntem absolut convinși de zădăr- 
nicia ei. In acest caz putem să plecăm din această vieaţă, 
Prin sinucidere, spunând că așa ne-a fost: destinul în 
această vieaţă, în actuala vieață. Căci există o palingene- : 

„zie, adică o naștere din nou, o renaștere, o reîntoarcere 
eternă a lumii, o periodicitate cosmică, întru mai bine. 
Totul, ca orânduire a lumii din mater:e, vine dela Dum- 
nezeu, şi se va întoarce odată la el, printr'o confla- 
grație, aprindere universală, dar totul va fi din nou E 
ce a fost, prin palingenezie, pentru a se sârgui să se înalțe 
mai sus decât a fost, spre Dumnezeu, să se perfecțio-
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neze, să realizeze perfecțiunea. Socrate va mai face într'o 

zi aceleaşi lecţiuni, în aceleași locuri, înaintea aceloraşi 
discipuli. Nimic nu va fi schimbat, dar pentru ca fiecare 
să se silească să meargă mai departe. In acest chip 

real:zăm- binele, periecțiunea, pe Dumnezeu, și suntem 
fericiţi. 

S'a zis de către unii că filosofia stoică este una dintre 

cele mai admirabile doctrine, cu mult supericară epicu- 

rismului. Calmul, indiferența, filosofului, recomandate de 

ea, în fața loviturilor crudei realităţi, impun respect, cult, 

“venerație. Insă alţii observă că ea reprezintă o atitudine 

vădit nefirească, artificială, presumțioasă, pedantă, tru-, 

faşe, care nu corespunde realității, care apare mai puțin 

potrivită cu realitatea decât epicurismul. Căci nu se poate 
admite, în mod firesc, -aşa cum pretind stoicii, ca un om, 
'căruia i se striveşte corpul, să-și spună sincer : „suportă şi | 

-abține-te; durere, tu nu ești decât cuvânt“, Ca o dovadă 

-a inconsecvenţei se constată sinuciderea Ja care au recurs 

unii din ei. De altfel şi stoicienii, deși sunt călăuziţi de 
acelaș suflu, se deosebesc în multe puncte între ei. To- 
“tuși noi nu tăgăduim că atât epicurismul cât şi stoicismul 

ne aduc, fiecare în felul său, partea lor la înţelegerea, 

filosofiei. Scrierile lui Cicerone, Lucrețiu, Seneca, sunt 

documente în această privinţă. Dar căutăm o explicaţie 

mai deplină. 

9. ...Apare, în lume, religia creștină. Ce este filosofia 
pentru gânditorii, creştini şi necreşștini, care trăiesc după 

"apariţia acestei religii? Considerăm cazul când n'am făcut 

încă un studiu mai stăruitor asupra creştinismului. Par- 

“tizanii acestuia, credincioşii, ne spun că în timpul lui Au- 

gust, împăratul Romanilor, la patruzeci . şi trei de ani 

:după moartea lui Cicerone, cam cu trei ani înainte de 

«nașterea lui Seneca, vine în lume, se coboară pe pământ,
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în zilele regelui Irod, în ţara Evreilor, Fiul lui Dumnezeu, * 
una cu Dumnezeu, întrupat dela Duhul Sfânt în om, cu 

numele de Iisus Hristos, pentru a propovădui oamenilor: 
Evanghelia, buna veste, credinţa în Dumnezeu, adevărul. 

"Şi Iisus Hristos rostește oamenilor credința, adevărul, apoi 
este răstignit, omorit, îngropat de. oameni, și înviază, 

şi se înalță ca Dumnezeu la Dumnezeu. Aceste spuse sunt” 

în Sf. Scriptură, în Noul Testament. Ce valoare: 
au ? Părerile sunt împărţite. Unii cred în Evanghelie, 

- în - cuprinsul Noului Testament. Ei cred în existența 
divină a lui Iisus Hristos, întemeietorul religiei creştine,. 
Alţii îl consideră ca pe un produs al imaginaţiei poporu= 

„lui, sau îl socotesc ca pe un filosof popular, în genul lui 
Socrate, care a propovăduit fără a scrie nimic, ca şi So- 
crate, ci discipulii i-au scris învăţătura. Pentru unii 
existenţa lui nu este un fapt istoric, ce sar fi petre= 
cut într'un anumit loc şi timp, ci înseamnă prezența divi- - 
nului în sufletul, în conștiința fiecăruia din noi, peste tot, 

în toate vremurile. Alţii admit că el a existat istoriceşte: 
ca un agitator al poporului din ţara şi din timpul în care: 
a trăit. Şi, dacă examinăm teoriile din epoca ulterioară, 
constatăm că diversitatea, pe care am întâlnit-o înainte, 
continuă tot mai ramificată, pe când mulţi năzuesc să-i 
găsească unitatea, însă în diferite feluri adesea opuse.. 
Şi noi căutăm o explicaţie mai mulțumitoare a acestei 
diversităţi. | 

După cum s'a mai spus, unii nu cunosc Evanghelia. Ei 
nu-şi pun, fireşte, problema raportului între ea şi filo- 
sofie, ci” își precizează atitudinea faţă de celelalte: 
doctrine, ca aceea a lui Platon, Aristotel, etc. Alţii o-cu- 
nosc carecum, Dar sau nu sunt creștini şi o preţuesc în 
numeroase forme, o consideră fără importanţă, fără nicio 
valcare, o privesc cu indiferență, o elimină din preccupă= 
rile lor, n'o iau în seamă ; Sau sunt antioreștini, şi o come 
bat ca fiind un produs al imaginaţiei oamenilor inferiori,
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o:  piedecă, o primejdie în propășirea științei, a filosofiei, 
a omenirii ; sâu sunt creştini, şi văd în ea cunoștința 
superioară, însă îi dau variate interpretări în legătură 
cu filosofia, sau cu celelalte discipline. Şi sunţ şi con= 
vingeri între extreme, Incât şi în timpul după Hristos ca 
şi înainte, ca și în zilele când a propovăduit el pe pă- 
mânt; suntem în fața unei diversități de concepții 

„cu privire la înțelegerea filosofiei. Pentru unii noua re- 
ligie admite, nu exclude, filosofia, dar în anumite. condi- 
țiuni care trebue să fie precizate; pe când pentru alții ea o - 
condamnă, sfătuindu-ne, îndemnându-ne să -ne ferim de 
ispită. Și sunt numeroase teze intermediare, deosebite, 
relative la raportul între filosofie şi Evanghelie. Apoi 

„aceeaşi teză nu are absolut același înțeles în cursul tim- 
pului, : chiar printre părinții bisericii. Care «este ade- 

„Vărul ? . o 

10, Să considerăm pe unii dintre părinţii bisericii. Să 
analizăm concepția lui Sf. Justin, un filosof conver= 
tit la creştinism în sec. II d. Chr., unul din primii in- 
terpreți ai învățăturii. celei nouă, apreciat de partizanii 
acesteia -ca apologet, filosof apărător al ei. El crede că | 
religia creştină acceptă, nu respinge, filosofia,: dar în mă- - 
Sura în care aceasta se inspiră din Evanghelie. Nu o 
caracterizează prin denumirea de filosofie creştină; ob- - 
servă numâi că aceasta este singura filosofie sigură, folo- 
sitoare. Iată cum a ajuns la această” credinţă. El caută ex- 
plicarea. lumii. 1 se. spune că o găseşte în filosofie. Dar 
în ce consistă aceasta? Pentru a 'o înţelege se adresează 
pythagoricienilor, platonicienilor, . peripateticienilor, stoi= 
cienilor. I se pare că află răspunsul în raționalismul pla- 
ton:cienilor. Dar un bătrân i-arată însemnătatea creştinis- 
mului pentru înţelegerea lumii, - 

Sf. Justin devine creştin, și totuși ține să rămână. şi 
„filosof, şi își explică -universul prin raportul între rațiune
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şi credinţă. Dumnezeu a făcut lumea din materia informă, 
prin Rațiunea sa divină, pură, perfectă, care, la rândul său 
a acţionat prin Sf.: Duh. Rațiunea: divină :este cunoștința 

despre Dumnezeu, despre lume. Ea constitue din eterni- 

tate, în eternitate, unitatea, adevărul, înțelepciunea, Iisus 

Hristos, Evânghelia, revelaţia, credința, supremă, vir- 

tutea, explicația integrală a lumii, ființa, gândirea, 

Cuvântul, Logos, Verbul, Fiul, Intâiul Născut al lui Dum- 

nezeu, Prin ea s'a: făcut lumea, diversitatea, împlântân- 

du-se raţiunii seminale în materia informă, cu scopul ca 
aceasta să devină unitate, Raţiune pură, perfectă, cre- 
dinţă, virtute, împărtăşimdu-se din ea prin Sfântul Duh. 

Dumnezeu a vorbit totdeauna, oamenilor prin Fiul. Şi, 

pentru a le veni în, ajutor, Cuvântul s'a coborit, sa în- 

trupat, la: un moment dat, pe pământ, printre ei. Lisus 
“Hristos este una cu învăţătura sa, cu Evanghelia. 

- Şi în toate timpurile diversităţii, atât înainte cât 

şi după întruparea lui Hristos pe pământ,. oamenii, 

pentru ca să cunoască lumea, pleacă dela gândirea 

lor, umană, raţiunea incompletă, parțială, seminală, 

sau sămânță a Raţiunii divine, eterne, perfecte. Raţiu- 
nea lor trebue, în orice timp, să se împărtășească tot 

mai mult din Rațiunea penfectă, din -veșnica învăţătură a 
lui Hristos, din Hristos, prin Duhul Sfânt, pentru a fi tot 

“mai mult pură, credință. Dar unii oameni încearcă să cu- 
noască lumea numai prin gândirea lor, parțială, fără a re- 

curge la cea perfectă, prin Sf. Duh, şi exclud pe Hristos, pe 

"Dumnezeu, din explicarea lumii. Ei au din ce în ce, în 
acest caz, o rațiune tot mai demonstrativă, în sensul de 

“treptată, discursivă, lumească, rătăcită, presumţioasă, în- 
„_ depărtată de Rațiunea pură, divină, au tot mai mult ne- | 
credinţa, și ajung, prin necredință, la o cunoştinţă despre 
Hristos tot mai incomplețţă, deviată, falsificată, la o gre- 
pită explicaţie a. lumii, la o filosofie infarioară, neadevă- 

rată, vătămătoare, neadmisă de creștini. Alţi oameni
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caută să cunoască lumea purificându-se de cele lumaești, , 
prin rugăciune, prin Sf. Duh, pe lângă studii, împăr- 

tăşindu-şi gândirea lor din cea eternă. Aceştia au, prin 

graţia divină, o raţiune mai dreaptă, mai pură, mai teore- 

tică, sau, cum o numesc unii, intuitivă, directă, imediată, 
nai dintrodată, nu discursivă, nu treptată, în cunoaşte- 
rea adevărului; adică au tot mai mult intelect, intelec- 
țiune, credinţă, şi ajung la o cunoştinţă mai completă a 
adevărului, a lui Hristos,a înţelepciunii, a Raţiunii eterne, 
divine, a revelaţiei depline, a “credinţei supreme, în care 
Raţiunea şi Credinţa suni perfect una; se înalță mai 
aproape de justa explicaţie a universului, au o filosofie 
adevărată, folositoare, o iubire de înțelepciune cât mai 

conformă cu Evanghelia. De 
Aceasta este filosofia pe care o admit creştinii, şi care; 

prin Hristos, ne înalță la unirea noastră cu Dumnezeu. 
Științele, ca muzixa, aritmetica, geometria, astronomia, 
se obțin prin rațiunea încă discursivă, prin studii. trep- 
tate. Pentru ca să avem filosofia, sau știința cunoștinței 

despre Dumnezeu, trebue că, pe lângă raţiunea încă.: 

discursivă, să posedăm prin Spirit, raţiunea pură, in- 

imiţia, credința. Și sunt diferite intermediare; Socrate, 
Platon, au fost oarecum creștini, au cunoscut parțial 

Rațiunea divină, înainte de întruparea lui Hristos pe 
pământ printre oameni. Dar mai sus decât acești filosofi 

Sunt profeţii câre l-au anunţat pe lisus Hristos. Și filo- 
sofia cea mai prețioasă este o expresie cât mai exactă a - 
Evangheliei. Cu alte cuvinte, Sf. Justin caută să ne arate 
că filosoiia, printrediferitele ştiinţe, parţiale, umane, ca 
muzica, aritmetica, gecmetria, astronomia, formează 

știința universală a omului, care ne duce la adevăr, la 
cunoştinţa lui Dumnezeu, cauză a' lumii, a tuturor fiinţe- 
lor, însă în măsura în care ea se afirmă ca una sin- 
gură şi anume cât mai conformă cu înțelepciunea, cu 

Evanghelia ; şi nu se reduce numai la cea platoniciană, sau
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„ peripateticiană, stoiciană, cu toate că și fiecare din acestea 

se înfăţişează oarecum legitimă, fiind o cunoștință par- 

țială a Verbului divin. - , 
- Filosofia, pentru el, înseamnă ştiinţa fiinţei, a adevă- 
rului, iubirea omului de înțelepciune, sau studiul înțelep- 
ciunii, iubirea de Rațiunea divină, de Hristos, de învăţă- 
tura lui, o explicaţie în legătură cu explicaţia integrală a 
lumii. Dar ea are grade, după cum ea există, sau nu, mai 
mult sau mai puţin, în acord cu propovăduirea lui isus. 

„. Şi ea trebue să fie tot mai una, în armonie, cu Evanghe- 
lia. Incât creștinismul admite, nu exclude, filosofia, 
dacă aceasta constitue o explicaţie a lumii nu numai 
prin cele lumești ci şi mai ales prin Hristos, :prin . 
învățătura lui. După cum am menţionat, Sf. Justin nu 
recurge la expresiunea de filosofie creștină pentru .a 
caracteriza doctrina pe care el o apără. Ne spune nu” - 
mai că aceasta este singura filosofie sigură şi folositoare, 
că în acest înţeles el, — creştin, — rămâne filosof. Expre- 
siunea filosofie creştină devine oarecum uzuală mai târ- 
ziu, după ce o întrebuințează fericitul Augustin. Ființa 
supremă, observă Sf. Justin, se cuprinde în Dumnezeu, 
Tatăl, cauza tuturor ; apoi din el, după el, vin Fiui sau 
Rațiunea divină, ființa propriu zisă; şi Sfântul Duh. 
Dumnezeu a creat lumea din materia informă, prin 
Fiul, Intâiul său Născut. Sufletele oamenilor pot să fie 
„nemuritoare, dar unele, nevrednice, pot să fie muritoare; 
totul atârnă de înțelepciunea, de puterea lui Dumnezeu. 

Concepţia lui Sf. Justin a fost apreciată de unii ca fiind 
cu deosebire profundă, mai cu seamă în partea sa privi- 
toare la teoria raţiunii. Totuși alţii notează că ea nu apare 
destul de precisă, că ea are nevoie de lămuriri. Filosofia, 
În cea mai înâltă a sa treaptă, face ea oare una cu Evan= 
ghelia, sau rămâne, în orice caz, inferioară acesteia; până | | 
unde ne duce ea față de noua religie în cunoaşterea lumii,
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a lui Dumnezeu? S'a zis că Sf. Justin se poate numi mai 
mult un filosof Taţionalist eclectic, — şi platonician, şi 
stoic, etc., — decât creştin, deşi nu întrebuinţează cuvân- 
tul eclectism. Şi s'a mai afirmat că el este un apologet, 
apărător al creștinismului prin filosofie. Am văzut expli- 
caţia sa în teoria raţiunii. Insă, observă criticii, această - 
explicaţie trebue să fie mai lămurită, mai clară. El dă pro- 

„ blemei Sf. Treimi o soluție oarecum contrarie adevăratu- 
lui creştinism; deoarece susţine mai ales ierarhia, și nu 
“unitatea, ființei, între 'Tatăl, Fiul, Sf. Duh. Şi spune că 
Dumnezeu a creat lumea din materie, Incât se simte ne- 
voia să precizăm mai mult raportul între rațiune și cre- Ă 
dinţă, între filosofie şi religie. Astfel, unii dintre urmaşii 
lui, ca Taţian, Athenagora, Ireneu, stăruese mai ales asu- 

„pra superiorității Evangheliei, pe când alții, adversari ai 
creştinismului, se silesc, dimpotrivă, să evidenţieze infe- 
rioritatea acesteia. Se şovăiește între filosofie şi  creşti- 
nism, — sau se manifestă preocuparea de a se defini ra- 
porturile între noua învățătură şi celelalte. | | 

Sf. Clement din Alexandria, la sfârşitul sec. II și înce 
putul sec; III d. Chr., vede 1a capăt, întru sfârșit, o 
identitate între adevărata filosofie şi religia creştină, în 
sensul că cea dintâi este cunoştinţa care. culminează cu 
cea din urmă, şi. că religia creştină nu alungă filosofia ci 
o voiește cât mai înălțată pentru a fi una cu ea. Adevărata 
filosofie, după el, exprimă creștinismul. Dar identitatea nu 
există completă. Și, pentru a ne face să pătrundem în 
adevăr, stăruește mai mult, decât am constatat la pre- 
decesorul său, asupra eclectismului ca metodă, ca notă 
<sențială a filosofiei superioare, întrebuințând chiar nu- 
mele de eclectism. După cum am semnalat, Sf. Justin 
însuși nu se servește de acest cuvânt pentru a-şi carac- 
teriza punctul său de vedere. Sf. Clement îl întrebuin- 
țează. Pentru el îilosofia, în forma sa mai desăvârşită, nu 
este numai aceea a unei secte, a lui Platon sau Aristotel,
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a lui Epicur sau-a stoicienilor, ci un eclectism, adică 'o 

alegere, o culegere, o adunare din ceea" “ce se găseşte 

mai bun în diferite sisteme, pentru a se apropia de reli- 

gia creştină, și completându-se cu aceasta, a face cât mai 
una cu ea. Observă că, asemenea bacantelor care au risipit 

membrele lui Penteu, sectele filosofice, greacă sau bar- 

bară, risipesc în fărâmi indivizibila lumină a Verbului 
divin. Trebue, prin urmare, să căutăm a reuni aceste fă- 

râmi în indivizibila lumină a Verbului divin. 

Astfel ne înălțăm, prin graţia Creatorului, dela raţiunea 

umană la credinţa cât mai deplină care se numește dreapta 

rațiune, pură, tot mai universală, asentimentul tot mai 

complet al voinţei noastre la adevărurile revelate; şi dela . 
această credinţă ajungem la Credinţa supremă, Rațiunea 

divină, la dreapta rațiune perfectă, pură, adevărata cu- 

noștință, — gnosis, — adevărata filosofie, deplină, inţe- 

“lepeiunea, creştinismul. Și totuși noi nu putem să-l. 

cunoaştem pe Dumnezeu în mod direct, complet, ci 

numai prin Fiul, Rațiunea divină, Hristos. Nu-l putem 

defini, căci este infinit. Sf. Clement Alexandrinul a fost 

considerat ca fiind unul dintre cei mai însemnați prin- 
tre primii părinţi ai bisericii creștine. Dar îi se aduce şi 

obiecţiunea că, ajungând, prin eclectism, la identifica. 

rea rațiunii cu credinţa, a filosofiei cu Evanghelia, nu. 

se poate chiema un creştin propriu zis, ci un filosof care 

se contrazice, care admite pe de o parte gnosa, cunoştinţa - 

deplină, iar pe de altă parte imposibilitatea de a-l defini 
pe Dumnezeu; care apare pe de o parte un gnostic, un 

mistic, iar pe de altă parte un raţionalist agnostic, sceptic. 

Şi se ştie că, în același timp, pentru a ne arăta țelul, 

credinţa deplin creștină, la care trebue să năzuim, unii, tot 

dintre cei dintâi părinţi ai bisericii, ca, de ex., Tertuiian, . 
merg chiar până a declara că „nu există nimic comun 

între filosofie şi Evanghelie; nicio legătură, niciun 

*
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acord... Creştinismul, pentru Tertulian, exclude cu. totul, 
nu admite în niciun. caz, filosofia. Căci, oamenii, după 
convingerea la care el ajunge prin studiile lui, sau pleacă 
dela credinţa în Hristos şi sunt creştini, şi -au o rațiune 
care examinează lumea întărindu-i în credință; sau nu. pleacă dela credinţa în Hristos, şi sunt filosofi, şi n'au 
O rațiune care să cerceteze lumea întărindu:i în credință, 
ci se conduc: de demon, de diavol: Socrate însuși, deși 
vorbeşte de rațiune, mărturiseşte a. fi călăuzit de un 
demon. Incât filosofia înseamnă iubirea de înțelepciune 
lumească, falsificată, nu iubirea de înţelepciunea cea adevărată, divină. Ea survine ca un produs al firii pă- " mântești, al ispitei, nu al raţiunii propriu zise, pure, al 
credinţei, pe când învăţătura lui Hristos, care propovă- dueşte credința în Dumnezeu, este o operă spirituală, de esenţă divină, desăvârșită, înțelepciunea, dumnezeiască. 

" Insă alții, ca Origen, în sec. III .q. Chr., se inspiră din tradiţia: creștină. din care se inspirase Sf. Clement din Alexandria, și caută să ducă mai departe această tra-. 
diție, întru desăvârșire, explicând-o potrivit studiilor, - timpului, lor, — şi răspunzând obiecţiunilor. Origen, 
discipulul lui Sf. Clement, . își propune să ne deslu- 
şească înțelesul doctrinei învățătorului său, privi- toare la identitatea filosofiei superioare cu religia creştină. Nu este vorba de orice identitate, ci de aceea. 
între creștinism Şi filosofia ajunsă la capăt. Insă, pentru 
a vedea clar în ce consistă un: lucru la sfârșit, trebue să cercetăm bine şi ce trebue să fi fost el la început, în: „conformitâte cu rezultatul - însuşi la care el a. ajuns, 
Dumnezeu a creat la început ființe egale, pe baza unui 
acord, a unei armonii, între ele. Dar având libertate, unele fiinţe, . care. sunt oamenii, au. greşit. Aceștia 
să ştie că, în starea în. care se află şi în care ei 
pleacă atât: dela credință cât şi dela rațiune, credința, 

” ă
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religia sunt superioare, nu împotriva raţiunii, a filo- 

sofiei, şi anume în direcția ca raţiunea să tindă a fi cre- 

dinţă, şi filosofia a deveni religie. Există un acord, stabilit 

de Dumnezeu, o armonie în care raţiunea âre rolul să ne 

întărească în credinţă, şi prin care se explică şi eclec- 
tismul, | , 

Dacă ar fi cu putință, zice Origen, ca toți oamenii, 

lăsând la o parte afacerile vieţii lor pământeşti, să se 
ocupe prin rațiunea lor cu studiul, n'ar trebui să cău- 

tăm altă cale, decât rațiunea, studiul, pentru a-i face 
să ajungă la. o credință deplină, să primească religia 
creştină, Căci, pentru a cunoaște lumea, oamenii pleacă 

atât dela credință cât şi dela rațiune, date amândouă lor 
de graţia divină, de Providenţă, întrun acord, într'o 
armonie, ca ei să-şi lumineze credința printr'o rațiune cât . 
mai pură. Dar, fiindcă necesitățile vieţii, infirmitățile, 

oamenilor, nu îngăduesc decât la un foarte mic număr 
de persoane să se consacre studiului, restul oamenilor 

sunt nevoiţi să aibă credinţa, chiar neluminată, neîntă- 
rită suficient de rațiune, oricât de fragmentară sar înfă- 
țișa această credință. Bine ar fi dacă şi aceştia și-ar putea: 

întări credinţa, religia, prin rațiune, prin studiu, ştiinţă, 

filosofie. Dar mai bine să avem religia creștină fără filo- 

sofie, decât filosofie fără religia creștină, după cum ar fi şi , 

mai bine să avem cu toţii şi unele și altele. Adevărata fi-: 

losofie exprimă cunoştinţa. prin raţiunea - care, existând 

pură, ne duce la credința luminată, deplină. Şi credinţa: 

luminată, deplină, consistă în Rațiunea divină, cunoștința: 

supremă, unirea între subiectul cunoscător şi obiectul cu-: 

noscut, înțelepciunea, Hristos, învățătura lui Hristos. 

Evanghelia este superioară, modelul, filosofiei, nu îm- 
potriva ei. | 

Astfel înţelegem că la început Dumnezeu, perfect, 
a creat, prin Rațiunea sa, prin lisus Hristos, o lume. 

de ființe egale, suflete în corpuri, în scopul. ca ele să se:
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perfeoționeze, să se îndumnezeiască. Dar, având libertate, 

unele au greşit. Atunci au urmat alte lumi, sa pro- 

-dus diversitatea, Şi cu toate acestea, până întru sfâr- 

şit, “toate ființele, chiar Satana, se vor purifica, se vor 

reîntoarce la Dumnezeu. Pentru a ne arăta calea mân- 

“tuirii s'a întrupat Hristos. Insă cu privire la această ches- 

hune se ridică o obiecţiune. De ce întruparea divină 
S'a făcut așa târziu, şi nu chiar dela început, pentru ca 

oamenii să nu mai păcătuiască?. Origen răspunde că în- 
truparea lui Iisus pe pământ înseamnă un mod de a vorbi, 

'că în realitate ea exprimă un eveniment interior, pururea 

în sufletul, în conștiința, fiecăruia dintre noi, 

Această concepție a fost şi lăudată și criticată. Mulţi 

se întreabă dacă autorul ei, cu toate însemnatele lui ser- 
vicii aduse în sistematizarea doctrinei creştine, nu este 

oare un eretic, raționalist, prin faptul de a fi susținut că. 
„Dumnezeu a creat la început fiinţe egale, dat fiindcă ceea 

ce caracterizează universul, oricum l-am privi, constitue 

varietatea. Cum ?. Intruparea lui Iisus înseamnă un mod 

-de a vorbi, un eveniment interior, deopotrivă în fiecare” 
din noi? Origen admite o preexistenţă a lumii actuale.” 
"Dar oare Dumnezeu are mevoie de o atare preparaţie în 
orânduirea universului? Şi optimismul lui exagerat, re-- 

întoarcerea, — apocatastasis, — tuturor, până întru sfâr-” 

Șit, la Dumnezeu, nu va să zică oare urmarea unei legi 

1atale, a unei necesităţi, care sar impune lui Dumnezeu, 

care d-ar depăși ? 

Printre gânditorii care vin apoi, ca Arnobiu, Lactan- 

țiu, Sf. Atanasie, Sf. Vasile cel Mare, Sf.. Grigorie de 

Nazianz, Sf. Grigorie de Nissa, Si. Ioan Gură de Aur, 

" Si-ţii Ciril, unii resping: filosofia, alții o primesc, fiind, 

şi anumite concilieri. Sunt filosofi care se convertesc 

la creștinism, şi care îl combat. In acest răstimp, sec 
TII d. Chr., trăieşte Plotin, Acesta reprezintă, prin misti. 

<ismul său, un interesant caz de filosof care cunoaşte! 

7
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„creştinismul, apare oarecum în curent cu el, însă nu-l 
recunoaşte public; în şcoala sa din Alexandria, numită. 
neoplatoniciană, el susține superioritatea lui Platon asu- 
pra tuturor. Noi: l-am exâminat mai de aproape în alte 
împrejurări. : DN a 

„-11, La sfârşitul sec. IV şi.începutul sec. V d. Chr, fe- 
ricitul Augustin, căutând să-şi explice creştinismul, între- 
prinde să: precizeze cât mai mult raportul acestuia cu 
filosofia. Dar şi el a fost interpretat în diferite moduri. 

” Fericitul Augustin constată că oamenii, pentru a cunoaște 
lumea, trebue, în actuala lor stare de păcat, să plece 
mai întâi dela credinţă şi apoi dela raţiunea lor umană: 

„ca să se întărească în credinţă, deși ei au dela început 
şi una şi alta. Căci pentru ca oamenii să fie mântuiţi, s'a: 
întrupat Hristos propovăduind credinţa. Și. nimeni nu 
are: putinţa să cunoască ceva, dacă nu crede mai 
întâi ceea ce 'apoi caută să cunoască. Oamenii, în starea 

„lor după -păcatul original, au o credință șovăielnică, insu— 
ficientă. Şi ei trebue să recurgă la rațiune pentru a-și 
întări credința. Insă unii dintre ei, în loc-să-şi îndrepte . 
rațiunea, ca metodă a filosofiei, spre întărirea credin- 
ței ca metodă a. religiei, şi-o îndreaptă spre simţurile 
lumești ale corpului, și se îndepărtează de credință, se 
opun acesteia. Fi ajung la o explicație materialistă a 
lumii, la o falsă filosofie, exclusă de Evanghelie. La 
alţii raţiunea umană se purifică, se înalță ca metodă a 
filosofiei, : deasupra simțurilor corpului, confirmă cre- : 
dința ca metodă a religiei, face, prin graţia divină; una 
cu credința deplină în Rațiunea divină. Aceştia ajung la 
o explicaţie inteligibilă, spirituală a lumii, la filosofia: | 
admisă și care face tot mai mult una cu religia creştină. 
Incât adevărata filosofie, — studiul înţelepciunii, sau 
iubirea. de înțelepciune, — este religia, şi religia este 
adevărata - filosofie. Ea consistă în: rațiunea divină,
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Hristos, învățătura lui Hristos. Și fericitul Augustin îi dă 
acestei învățături numele de Filosofie Creştină. El îi zice 
şi sfânta filosofie. Prin ea îl cunoaștem pe Dumnezeu. 
Insuşi Dumnezeu ne spune: cereți, şi vi se wa da; căutaţi 
şi veţi găsi; bateţi şi vi se va deschide. Căci orișicine 
cere, primește; şi cine caută, găseşte; şi celui ce bate i 

se deschide. Acestea sunt făgăduinţele Tale, Doamne, — 

mărturiseşte fericitul Augustin, — și cine s'ar teme să 
fie înşelat, când adevărul făgădueşte? Şi astfel, ştim că: 

“ Dumnezeu a făcut din nimic, numai prin Cuvântul său, 
universul, Inţelegem că religia consistă în reunirea noas- 
tră, prin Hristos, cu Dumnezeu dela care ne-am îndepăr- 

„tat prin păcatul original. Inţelegem că Dumnezeu, bunul, 
cuprinde cauza numai a ceea ce este bun, în lume, şi 

- că răul nu alcătueşte o ființă propriu zisă, o substanţă, 
așa cum Susține manicheismul, ci se prezintă ca o lipsă 
de bine provenită din infima noastră libertate care n'a 
urmat voința divină. ă 

Şi constatăm că Sfintei Scripturi i se pot da nume- 
roase interpretări, dacă sunt sincere în căutarea adevăru-" 

lui, și totuşi cu îndepărtarea materialismului, căci acesta. 
există ca prilej de ispită. Dar, după cum s'a semnalat, 
fericitul Augustin apare și el comentat în diferite feluri. 

Se pune chestiunea de a ști care din părţile doctrinei lui 

îi exprimă caracteristica sa esenţială. S'a observat că el 

este un eclectic. Sistematizează ceea ce găseşte ca bun. 
în doctrinele predecesorilor săi, și lasă la o parte sau 

” ritică ceea ce consideră ca rău. S'a zis că trebue să ve-: 
dem. în el un spirit frământat care caută necontenit ex- 
plicarea creștinismului, a lumii, și care, în acest scop, 

trece prin multe faze, — admirator al lui Cicerone, mani-: 

| cheist, platoniciân, etc., — fără să fi putut ajunge vreo-' 

dată la o teză deplin .hotărită. S'a afirmat că el se poate. 
numi un plațonician creştin, sau un creștin platonician,. 

i nu.un eclectic, Insă unii îl stimează considerându-l
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doctrinarul creștinismului, prin faptul de a ne fi arătat 

în toată lumina, ceea ce alții au susținut mai mult sau 

mai puțin în mod incomplet, că adevărata filosofie este 

religia creştină. Pentru alții Sf. Augustin simbolizează teo- 

reticianul creștinismului, deoarece, prin formula sa, ade- 

văriata filosofie este religia, el a explicat în chip magistral 

că rațiunea și filosofia, chiar în cele mai înalte genuri ale 

lor, sunt subordonate credinţei și religiei, că ele sunt pe 
culmi când ating credința deplină, religia creștină. El 

pleacă dela omul în stare de păcat, pleacă dela credinţă, 

dela religie, nu încă destul de puternice, trece prin ra- 

țiune, prin filosofie, spre a se ridica la credinţa completă, 

religia perfectă, la mântuire. In orice caz, expresiu- 

nea filosofie creștină întrebuințată de el apare unora 

dintre contimporanii săi ca fiind o împreunare nepotri- 

vită între cele două cuvinte componente ale ci, și ea nu 

va atrage atenţia decât mai târziu. Dar vom reveni 3- 

supra interpretărilor relative la această doctrină. Căci 

unii dintre cei mai de valoare gânditori din veacurile 

următoare, se proclamă continuatori ai ci. Deocamdată . 

considerăm un alt deschizător de drumuri, pe Sf. Ioan 

Damaschin, în ceea ce priveşte situaţia filosofiei față 

de creştinism, 

12, — În sec. VIII d. Chr., Si. loan Damaschin caută, 

şi el, Ja rândul lui, să explice cât mai bine în ce con- 

sistă dreapta credință, ortodoxă, şi îşi propune, şi el, 

să examineze problema raporturilor între ea şi rațiune, 

între filosofie, şi religie. Dar şi concepţia lui a fost 

înţeleasă în multe moduri. Sf. Ioan Damaschin, prin 

studiile sale, găsește, cu tradiţia, că adevărata filosofie, 

sau cunoştinţa ființei, adică a naturii lucrurilor aşa 

cum sunt, este cunoștința despre religia creştină, des- 

pre Rațiunea divină. Şi da ea omul ajunge prin raţiunea 

lui ajutată de credinţă, sau prin credința lui susținută
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de rațiune, trecând. prin . Teologie. In gândirea desă- 

vârşită credința şi . raţiunea sunt una, prin graţia di- 

„vină, Incât se află o strânsă legătură între termeni. 

" Credinţa şi religia sunt superioare rațiunii şi iilosofei, . 

totuşi ele trebue să colaboreze cu acestea pentru a fi 

toate la sfârşit una şi aceeaşi ființă. Există, dela în- 

ceputul diversităţii, între aceşti termeni o mai mare 
apropiere decât la precedenţii părinţi ai bisericii, chiar 

decât la Origen. Dar, pentru a înţelege această legătură, 
avem nevoie să ştim că printre concepțiile filosofice 

păgâne, care:se apropie de religia creștină, apare supe- 

rioară, pentru Sf. loan Damaschin, doctrina raționalistă 
a lui Aristotel. Căci forma cea mai înaltă a filosofiei, în 
această doctrină, o reprezintă cea teologică, sau ştiinţa 

despre Dumnezeu, filosofia primă. Totuşi, este necesar să - 

completăm filosofia lui Aristotel prin celelalte sforţări ale - 

rațiunii omeneşti care caută adevărul. Căci, după cum 

s'a zis,. adevărul nu-l caută şi nu-l atinge numai un sin- 

gur om. Toţi pleacă dela diferite puncte de vedere. Şi, 

pentru ca să ajungem la un rezultat mai mulțumitor, 

trebue să-i completăm reciproc, să coordonăm feluritele 

perspective. In acest chip ne lămurim că putem să 
plecăm fie dela credinţă la rațiune, fie invers, fie dela 

întâlnirea lor, şi că în primul caz suntem în domeniul 
religiei, în al doilea în acela al filosofiei, şi în al treilea 

în acela al teologiei. Teologia, sau ştiinţa despre Dum- 

„nezeu, nu este numai filosofie, ci şi religie, studiul, cu- 

noştința, în care toate se întâlnesc în drumul mai de- 

parte către religia deplină. In aceasta toate sunt una, 

prin graţia divină. 
După cum s'a spus,. filosofia consistă în străduința, 

studiul omului de a cunoaște ființa; filosofia se de- 

fineşte prin cunoştinţa lucrurilor care sunt, așa cum 

- sunt, adică a naturii lor. Insă omul nu poate să ştie mai 

“bine ce înseamnă ființa, decât înălțându-se prin raţiunea 
)
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lui umană la credinţă, și “luminându-și credința lui 
umană prin rațiune, până -a fi amândouă acestea una, cu | 
ajutorul harului dumnezeesc. Raportul între rațiune şi 
credinţă constitue, în ultimă analiză, izvorul cunoștinței o-: 
menești care vine dela Dumnezeu. Şi credinţa, în dreapta 
ei înţelegere, ortodoxă; înseamnă actul însuși al raţiunii 
din ce în ce pură, sau intelectul în acţiune, intelecțiunea, 
gândirea pură, și care în ascensiunea sa la Dumnezeu se . - 
numește rugăciune. Se 

„Astfel știm că există Dumnezeu, perfect, şi nu 
penirucă este perfect, ei este perfect pentrucă există. 
Fiinţa sa.se găseşte întipărită. în conștiința, în sufletul, 
fiecăruia . dintre noi, arătându-ne “calea vieţii, 'Teo- 
logia ne învaţă să admitem o Providenţă, şi că totuși 

„oamenii sunt oarecum liberi, Dumnezeu prevede și face 
toate, însă dă şi oamenilor libertatea să facă ceea ce el, 
pentru ei, numai prevede. Așa se rezolvă problema presu- 
pusului desacord între Providență și libertatea oameni- 
lor. 'Constatăm un acord. Păcatul va să zică nerespectarea 
acestuia prin abuzul libertății umane. Şi Hristos ne: 
arată calea. mântuirii. Dar, cum s'a observat, şi con- 
cepţia lui Sf.. Ioan Damaâschin a fost înțeleasă în multe 
moduri. S'a susținut că el este unul din reprezentanţii 
cei mai de valoare ai adevăratei tradiţii creștine, doctri-" 
narul creștinismului ortodox, prin explicaţiile sale pri-- 
vitoare la teologie, prin eclectismul său, una din carac- 
teristicile esenţiale ale creștinismului, pe care îl găsim" 

„la părinţii bisericii, ca Sf. Clement Alexandrinul, Origen, 
fericitul Augustin. Insă a fost şi acuzat că el se afirmă 
prea filosof, prea raţionalist, pentru a fi numit creştin. în 
plinătatea cuvântului. Unii văd în elun aristotelician creș- * 
tin, sau un creștin aristotelician, care consideră filosofia. 
ca Aristotel, și o admite ca mijloc pentru propovăduirea' 
creștinismului. Alţii îi obiectează aristotelismul, eclectis-: 

„mul, sau constată: că 'se' inspiră din Didnisie Areopagi- : 
„tul adeptul mistice al apostolului Pavel.:
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13. Şi, în veacurile care vin, se merge pe drumul tra- 
diției. pe care a fost Sf. Ioan Damaschin, Sau se revine la 
fericitul Augustin. Unii îi urmează pe amândoi; alţii pro- 
cedează altfel, şi fiecare va fi interpretat în diverse mo- 
duri. Scot Erigen, în sec. IX d. Chr. » Susține că Sf. Augus- 
tin rămâne doctrinarul creștinismului, deoarece el ne-a 
arătat cu o deosebită putere că adevărata filosofie con- 
sistă în adevărata religie creştină. Și noi avem datoria 
ca, după Sf. Augustin, să explicăm, la rândul nostru, 
tot mai în numeroase chipuri, că adevărata filosofie este 

„ adevărata religie, şi, invers, că adevărata religis este 
adevărata filosofie. | 

_Aşa înţelegem că fiinţa se chiamă natura. Şi fiimţa, 
matura, se împarte în: natura care nu este creată şi care 
crează, adică Dumnezeu cauză a lumii; natura creată şi 
care creează, sau Rațiunea divină prin care Dumnezeu 
creează ; natura creată și care nu creează, adică lu- 
mea creată de Dumnezeu; natura care nu este creată şi 
care nu creează, sau Dumnezeu ca scop neschimbat al 
lumii, Incât Dumnezeu cuprinde totul. El creează şi se 
creează în ceea ce creează, Dar noi nu putem să avem o 
cunoștință lămurită despre Dumnezeu. Cu toate acestea, 

„el fiind'totul, putem să spunem că toate câte există, 
unitate şi multiplicitate, sunt Dumnezeu sau natura în 
diferite situaţii. Lumea este eternă, dar creată de Dum- - 

__nezeu nu coeternală cu el; nemărginită în Dumnezeu și 
„mărginită în manifestarea ei. Omul apare şi sensibil şi | 

inteligibil, şi materie și spirit; el reprezintă culmea crea-. 
ției în mersul acesteia către Dumnezeu deplin. Insă omul 
înseamnă acum 0 ființă căzută din starea primitivă, în. 
care avea dispoziţie spre bine şi pe care era dator s'o 
desvolte. El trebue să revină la această stare, pentru ca 
apoi să poată merge mai departe către Dumnezeu deplin. 
Unii admiră sistemul lui Scot Erigen. Cu toate „acestea, 
alții îl combat, şi tălmăcese altfel pe fericitul Augustin,
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observând că Scot Erigen se inspiră wnai ales din doctrina 

lui Dionisie Areopăgitul și a neoplatonicianului mistic 

„Plotin, şi că-el apare ca panteist. . 

14, Unii, pentru a rezolva problema raportului în- 

tre filosofie şi religie, sunt de părere să recurgem la 

teologie, sau știință despre Dumnezeu, să plecăm, în expli- . 

cația lumii, dela revelaţie, dela cea mai înaltă formă a 

credinţei în Dumnezeu, care fac una cu religia, cu raţiu- 

nea divină, și nu dela raţiunea naturală, umană, sau o cre- 

dinţă incompletă, nu dela filosofie. După aceștia teologia 

este studiul, sau știința, despre Dumnezeu, în înțelesul că 

ea pleacă dela revelaţie, dela credinţa deplină în Dumne- 

“zeu, pentru a cunoaşte mai complet pe Dumnezeu, lu- 

mea, creaţia cum trebue ea să fie. Dar și în acest caz pă- 

„rerile sunt împărţite. Alţii definesc teologia în alt fel, 

îaţă de celelalte ştiinţe, față de filosofie. După etimo- 
logia cuvântului, aşa cum noi îl întâlnim la Aristotel, 

teologia reprezintă partea culminantă a filosofiei, a ştiin- 

„__ţei umane, ea alcătuește filosofia primă, înseamnă stu- 

diul, ştiinţa, despre Dumnezeu. Insă nu toţi înţeleg la fel 

" această disciplină. Se reamintește că pentru unii filosofia 

trebue să fie o slujitoare a teologiei, o ancilla theologiac. 

Dar alţii combat, în numele rațiunii, această formulă, 

atribuită lui Petru Damian, sec. XI d. Chr. 

In același timp, Sf. Anselm apare, şi el, divers co- 

mentat. Este admirat fiindcă el vede marea impor- 

“tanţă a lui Sf. Augustin, ca reprezentant al creşti- 
nismului, în faptul de a fi constatat că oamenii în- 
cep printr'o credință obscură, printr'o religie incom- 

pletă, şi trec prin rațiune, filosofie, spre a se înălța 

da credinţa deplină, la religia completă. Incât raţiu- 

nea, filosofia, sunt un. intermediar între început şi 

sfârşit. Pentru a înţelege ceva, zice Sf. Anselm, trebue 

ca mai. întâi să avem credinţă. Cred ca să înțeleg. Căci
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cum am putea să ştim ceva cu adevărat în care nu 

avem nicio credinţă, nici chiar dacă acel ceva există? 

Credinţa caută intelectul. Dar inteligenţa, la rândul ei, — 

adică raţiunea pură, filosofia, — are ca scop să ne hami- 

neze credinţa, să ne ducă la retigia deplină. Având această 

concepţie, Sf. Anselm formulează argumentul, numit on- 

tologic, pentru a dovedi existenţa lui Dumnezeu. Și, înte- 

meiat pe ea, susține realismul, realitatea ideilor, univer- 

sale, ca modele ale lucrurilor. Combate pe Roscelinus care 

profesa nominalismul, — ideile ca simple nume, și după 

„care erau în Sf. Treime trei fiinţe distincte, triteism, şi 

nu, aşa cum admitea tradiţia bisericii rereştine, trei per- 

soane în una, trei ipostase ale aceleiași ființe. 

Insă unii îi dau o deosebită însemnătate lui Abâlard, 

- Căci, zic ei, Abelard, sec. XII “dq. Chr, stărueşte asupra. 

faptului că, deşi scopul nostru trebue să fie acela de a avea. 

religia creştină prin credinţă, totuşi, şi tocmai pentru 

aceasta, ni se impune ca dela început să înțelegem credința 

și religia creştină prin rațiune şi filosofie, pentru a le 

primi. Să avem convingerea credinţei noastre. Să nu ad- 

mitem nimic de care nu suntem convinși. Aceasta în in- 

teresul însuşi al credinţei, care trebue să fie nesguduită. 

Există o concordie între Evanghelie şi filosofie. Filosofia, 

în depiinul său tâlc, înseamnă studiul înțelegerii Evan- 
gheliei. Şi Abâlard, declară aceştia, se află pe calea ade- 
vărului, când, în chestiunea universalelor, are o teză in= 
termediară, — conceptualismul, — între nominalism și 
realism. Dar alţii spun că el se poate numi mai mult un 
raționalist liber cugetător decât un pur creștin. 

„15. Apoi în veacul următor, în sec. XIII, străluceşte Sf. 
Toma din Aquino. Comentariile asupra lui sunt cu deose- 
bire de numeroase şi. variate, excluzându-se adesea în- 
tre ele. Unii îl consacră printre cei mai mari gânditori ai 
omenirii, fiind el, şi nu fericitul Augustin, doctrinarul
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creştinismului, Alţii îl combaţ cu înverșunare. Ni se a- 
trage atenția că el este un eclectic, se inspiră atât din Aristotel cât şi din fericitul Augustin, Sf. Ioan Damas- 
chin, din învățătorul său Albert cel mare. Se zice că «el 
rămâne continuatorul, interpretul fidel al lui Sif. Augustin. 
Se afirmă că el se înfățișează absoluţ original, în lămu- 
rirea exactă a raportului între filosofie și creştinism, prin 
faptul de a profesa-că religia creștină admite filosofia, în 
înțelesul aristotelician, dar în măsura în care filosofia se 
recunoaște supusă religiei, precum rațiunea lucrează 
ca subordonată credinţei. ŞI, așa Sf. Toma Aquina- iul se consideră de mulţi ca fiind, el şi nu fericitul Au- 
Bustin, teoreticianul cel iai autorizat al creștinismului, 
deşi. el însuși mărturiseşte a fi un fidel adept al fericitului 
Augustin. Căci, zic aceştia, filosofia din sistemul lui con= 
sistă în aceea precisă a lui Aristotel, primită de Evanghe- 
lie, pe când aceea din concepția înaintașului său este filo- 
sofia, nebuloasă a lui Platon, în desacorăd cu Evan: 
ghelia. EI se afirmă ca mai mare decât predecesorul său, 
fiind mai raţionalist şi totuşi subordonă, așa cum se 
cuvine, credinţei şi religiei raţiunea şi filosofia, nu le 
identifică. | | | 

„ Dar, după mum se ştie, se susține și contrariul. Se ob-. 
servă că Platon, prin idealismul său, apare superior lui 
Aristotel, care se declară prea realist empirist. In conse-. “cinţă, filosofia lui Platon, și nu aceea a lui Aristotel, se încadrează în creştinism. Fericitul Augustin se impune Superior lui Sf. Toma din Aquino. Şi unii îi învinovăţese 
pe amândoi că au subordonat credinței raţiunea, şi religiei “filosofia, în loc să fi examinat la lumina rațiunii, a ştiin- ței, a filosofiei, credinţa, religia. Alţii dimpotrivă, căutând | o conciliere între credință şi rațiune, le obiectează că sunt Prea raționaliști, prea filosofi, pentru a fi buni creştini, că. - au acordat prea mult raţiunii şi filosofiei față de credință . „Şi religie. Pentru unii Sf. 'Toma din. Aquino își propune
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să arate că ceea ce caracterizează creştinsmul, şi, deci pe 
Sf. Augustin, este, în adevăr, subordonarea raţiunii 
naturale, umane, la credință, şi a filosofiei la reli- 
gie, însă recunoscând şi raţiunii şi filosofiei rolul lor, 
Adică, dacă ne conformăm tezei tomiste, trebue să 
atribuim raţiunii şi filosofiei un rol mai mare decât 
acela de simplu intermediar pe care li-l dau Sf. Augustin 
sau Sf. Anselm, deşi nu așa de mare ca acela din sistemele 
lui Sf. loan Damaschin, sau Abâlard, şi deşi inferior 
aceluia, al credinței şi al religiei. Căci Sf. Toma zice -că 
cele ce pot să fie cunoscute prin râțiunea naturală cu pri- 
vire la Dumnezeu, nu sunt articole ale credinței, ci pre- 
ambule Ja articole, şi totuşi sunt preambule la articolele 
credinței. Alţii semnalează că el are o concepție despre 
teologie deosebită de aceea a lui Sf, Ioan Damaschin, deși 
se inspiră din acesta. Teologia pentru €l aparţine religiei. 
Filosofia are domeniul său aparte. 

Cu toate acestea se mai constată că filosofia rațională, şi învățătura credinţei, în sistemul lui Sf. Toma din: Aquino, - 
- sunt două concepţii care, deşi deosebite şi nu de egală va- 
loare. se întâlnesc în cele două câpete ale lumii: la cel 
mai de jos, şi în cel mai de sus. Căci el zice că în doctrina 
filosofiei prima consideraţie este despre creaturi, şi ulti- 
ma despre Dumnezeu ; în doctrina cu adevărat a credinţei 
prima consideraţie este despre Dumnezeu, şi apoi despre 
creaturi. Filosofia exprimă cunoștința dela lume la Dum- 
nezeu. Credinţa ne descopere cunoştinţa dela Dum- 
nezeu la lume. Şi se mai obsemvă că Sf. Toma din 
Aquino își propune, dimpotrivă, să evidenţieze că trebue neapărat să subordonăm credinţei, religiei, ra- - 
țiunea, filosofia, oricât de superioare ar pă 
Căci el zice că nu putem să credem şi să ştim același 
lucru .în același timp şi sub același, raport. Și se mai semnalează că, studiind chestiunea de aproape, consul- 
tând textele, completându-le unele prin altele, const 

rea acestea. 

nstatăm
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că 'mai sunt interpretări posibile ca, de ex., aceea în care 
„se găsesc teze diferite fără a se contrazice între ele. Căci, - 
pentru Sf. Toma din Aquino, adevărurile raționale, filo-. 
soiice, pot să demonstreze unele efecte alle credinţei, însă 
ele nu pătrund în înșile tainele acesteia. Grajţia nu dis- 
truge natura, ci o perfecţionează. Rațiunea curăță terenul 
în. mersul credinței spre plenitudine, arătând nelegitimi- 
tatea argumentelor adversarilor bisericii, dar nu înlocu- 
-eşte credința. Și diversitatea continuă. Unii sunt tomişti, 
îl admiră pe dominicanul Sf. Toma din Aquino fiindcă a 
știut să dea locul ce li se cuvine raţiunii şi filosofiei faţă - 
de credinţă şi religie. Alţii, ca franciscanii Duns Scotus, 
Occam, îl combat, acuzându-l că este prea raționalist. Și 
discuţiile devin tot mai aprige, Se ridică o scară de atitu- 
dini între scepticism şi Tmisticsm. 

16. Acum apare anistica sau misticismul lui Eckhart 
prin care acesta, după afinmaţiile unora, îl depășește pe 
“St. Toma din Aquino în explicarea universului. Se poate 
spune, în general, că, după etimologia sa, misticismul este 
doctrina cunoașterii misterului. S'a susținut că el reprezin- 
tă un supradogmatism. Dar şi el are multe forme în cursul 
timpului. Eckhart constată că dacă me servim de mijloacele 

noastre obișnuite de a cunoaşte, — ca rațiunea discursivă, 
— atunci lumea şi în deosebi creatorul ei, Dumnezeu, ne 

apar ca un mister, o taină de nepătruns. Totuși, printre a- 
cestea, există o meţodă, rațiunea pură, care, dusă mai sus, 
deasupra simţurilor corpului, devine credinţa în Dumne- 
zeu, ne introduce în mister, ni-l luminează, ne luminează. 

Cunoştinţa la care ajungem prin această metodă formează 
adevărata filosofie, creștinismul. Așa înțelegem că Dumne- 

zeu, Creatorul, cuprinde singura ființă, unitatea, că lumea 
creată constitue o diversitate, că una, sau alta din părţile | 
acesteia, precum ea însăși, nu există decât în măsura în
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care aspiră să revină la unitate, să-și suprime îndividuali- 
tatea, egoismul, să facă una cu celelalte, să fie Dumnezeu. 
Comtemplat în sine, fără manifestările sale, Dumnezeu 
reprezintă ființa, realitatea, Tatăl, subiectul nedefinit al 
cunoștinței, nu este într'un fel sau altul ; privit în mani- 

festarea sa el înseamnă gândirea sa, Rațiunea, Verbul, 

Fiul, adevărul, obiectul cunoștinței prin care apare diver- .- 

sitatea aspirând la unitate ; considerat în unirea, în iubi- 

rea, sa cu Fiul, cu lumea, Dumnezeu va să zică Spiritul 

Sfânt. In diversitate, în lume, constatăm umbră de ființă, 
sbucium; în unitate, în Dumnezeu, găsim ființa, liniștea. 

Cu toate acestea, chiar în lume totul rămâne relativ bun, 
toate trebue, până la sfârşit, să revină la unitate; răul nu 
există. Misticismul este fie adoptat cu A entusiasm, fie 
combătut cu violență, | 

17. Şi sunt numeroase alte sisteme ale gânditorilor 
care unmează, ca Nicolae Cuzanul, Erasm, Lasther, Pa- 
racels, Calvin, Montaigne, Giordano Bruno. Se simte din 

ce în ce nevoia unei Renaşteri: luminarea gândirii an- 

tice prin creştinism, prin noua formă a științei, a artei, 

şi reciproc. Acum se pune problema filosofiei creștine 

în termeni mai accentuaţi. Pentru unii Evanghelia ad- 

mite filosofia, nu o respinge. Ei sunt convinși că există, 

trebue să existe, o filosofie creștină, căci noua religie po- 

sedă în principiu toate formele cunoștinței. Alţii susțin 
„teza contrarie, deoarece, zic ei,.o doctrină sau se înfăţi- 
şează ca filosofie şi nu. mai este religie, sau invers. 
Erasm, în sec. XVI, insistă asupra necesității unui studiu 
care să arate realitatea, cuprinsul, folosul filosofiei creş- 
tine. Și, în adevăr, unii dintre teologi, ca Javelli, seriu 
tratate de Filosofie Creştină. Dar în acelaș timp, după 
cum. s'a observat, alți teologi nu pot să. admită, ca nepe- 
riculoasă -pentru creştini, expresiunea de Filosofie Creş- 

- +ină,: împreunarea acestor termeni. Apoi, printre gândi-
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“torii următori, în deosebi printre filosofi, sunt unii care 

examinează problema raporturilor între. rațiune şi cre- 

dinţă, între filosofie şi religie, şi o desleagă fără să 
întrebuințeze formula filosofie creştină. Şi 'sunt alţii care 

se ocupă cu explicarea acestei formule, unii sprijinin- 
du-se pe concepţia lui Sf. Augustin, alții pe doctrina lui 
Sf. Tomă din Aquino, şi aşa mai departe. După cum am 
spus, nu este locul să intrăm aici în amănunte istorice. 
Pe unii dintre. ei i-am studiat amănunţit în alte înipre- 
jurări. Totuşi, pentru a înţelege mai deplin, prin compara- 
ție, teza noastră, avem nevoie să considerăm, în unele din. 

„ideile lor esenţiale, pe câţiva dintre acești filosofi, prin- 
tre cei mai cunoscuţi, mai reprezentativi, ca Bacon, Cam- 
panella, Iacob Boehme, Van Helmont, Comenius, Descar- 
tes, Kant, Saint-Simon, Auguste Comte, ete. Aici reamin- 
tim ideile numai ale unora dintre aceștia, — pentru a evi- 
denţia diversitatea, şi apoi însemnătatea creștinismului 
în explicarea acestei diversităţi. 

„18. Bacon, la sfârşitul sec. XVI şi începutul sec. XVII 
d. Chr., își propune, între altele, să arate că filosofia va să 
zică ştiinţa universală a omului, deși nu încă însăși ştiinţa 
perfectă, divină ; că ea consistă în partea comună a ştiin- 
țelor particulare; ca trunchiul prin care se reunesc ramu- _: 
rile ; şi că ea ne duce la religie, dacă metoda sa este induc- 
ţia adevărată, sau rațiunea care pleacă dela simţuri, dela 
sxperiență, se curăță de idoli, adică de „prejudecăţi, de 
greșeli, şi se înalță la raţiunea pură, la intelect, în mod: 
treptat, nu grăbită, dintrodată, presumţioasă. Căci în 
acest caz raţiunea însăși ne face să ne dăm din ce în 
ce seama de superioritatea credinţei, Şi filosofia de supe- 
rioritatea religiei. Puţină filosofie înclină pe oameni la 
ateism, dar o mai înaltă știință îi conduce la. religie. Să. 
nu ne înșelăm printr'o deşartă filosofie. Dă credinței - 

“ cele ce sunt ale credinţei. In zadar se vă „Strădui acela
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care va încerca să adapteze rațiunii noastre cereştile 
mistere ale religiunii. 
Dar în acelaşi timp Iacob Boehme susține misticismul, 
pante:smul, excluzând gândirea rațională, reflexivă, afir- 
mând că metoda superioară este grația, inspiraţia divină, 
căci ea ne arată adevărul, că lumea înseamnă însuşi Dum- 
nezeu unul care se manifestă ca diversitate. Dumnezeu 
considerat de noi în sine, fără lume, pare să nu fie nici 

_una nici alta din ceea ce vedem în lume; nu există nici. 
„Pine nici rău; totul se confundă în el. Adică ceea ce se 

_ chiamă Dumnezeu, fără lume, formează unitatea carc. are 
o diversitate confuză; şi ceea ce numim lume, fără Dum- 
nezeu, alcătueşte diversitatea care are o unitate confuză. 
Şi pentru a vedea clar trebue să nu-l despărțim pe Dum- 
nezeu de lume, să nu despărțim lumea de Dumnezeu. 

Apoi Descartes, în sec. XVII d. Chr, caută să preci- 
zeze, printr'o metodă raţională:cât mai pură dela început, 

" definiţia din timpul său, că filosofia exprimă ştiinţa uni- 
versală a omului, studiul înţelepciunii, al cunoștinței per- 
fecte, nu însăşi această cunoştinţă; că ea se înfățișează 
ca un arbore la care rădăcinile sunt metafizica, trunchiul 
este î:zica, şi ramurile sunt celelalte ştiinţe, ca medicina, 
mecanica, imorala ; și că ea ne duce la religie, dar printr'o 
metcdă alta decât aceea susținută de. Bacon. După Des- 

" cartes, trebue să plecăm dela rațiune, dar dela început cât 
mai pură, deasupra simţurilor corpului sau a expe- . 
rienței; dela rațiunea <are se conformează numai regu- 
lilor făurite de ea; care începe prin a se îndoi de toate, 
afară de ea ; care lasă deocamdată toate la o parte, orice 
opiniune, chiar credinţa, şi nu primește niciodată niciun 
Jucru ca adevărat pe care nu l-a cunoscut în mod evident a 
îi astfel. Căci în acest chip se evită precipitarea, prejude- 
cata, şi ajungem să avem adevărate cunoștințe, ide: clare 
şi distincte, să să înţelegem că puterea rațiunii noastre nu 

6
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ne este asigurată decât din cauză că există Dumnezeu, 

fiinţă perfectă. Adică Descartes, ca să rezolve problema 

raportului între rațiune și credinţă, între filosofie și reli- 

gie, lasă deocamdată la o parte credinţa şi se conduce 

numai de rațiunea pură, dar pentru ca la sfârşit să revină 

şi mai mult la credinţă, să arate că puterea rațiunii noas- 

tre oricât de pură ar fi ea, este chezășuită de credinţă, 

vine din credinţa în veracitatea divină. Să nu primim, 

zice el, niciodată niciun lucru ca adevărat pe care să 

nu-l fi cunoscut evident astfel, să nu cuprindem ni= 

mic mai mult în judecăţile noastre decât ceea ce sar 

prezenta așa de clar și aşa de distinct spiritului nostru, 

încât să nu fi avut nicio ocaziune de a-l pune la 

îndoială. Dar, adaugă el, dacă n'am şti de loc, — dacă 

m'am avea oarecum credința, — că ceea ce se găsește în 

- noi'real și adevărat vine dela o fiinţă perfectă, infinită, 

atunci oricât de clare și distincte ar fi ideile noastre, noi 

n'am avea nicio rațiune care să ne asigure că ele au per- 

fecțiunea de a fi adevărate. Și, după descoperirea me- 

todei sale, Descartes se roagă, mulțumind, lui Dumne- 

zeu. Ştim că unii îl interpretează altfel, ca și pe Bacon, - 

etc. Insă noi, care, după cum am spus, am studiat, și 
oi, fcarte „de aproape isteria filosofiei, și,- deci, și pe 

Descartes, mai ştim că şi această interpretare îi redă 

gândirea cu privire la raporturile între rațiune şi cre- 

dinţă, între filosofie și religie. Am citat textele respective 

în menţionata noastră lucrare Problema Metodei. De aceea 

am expus aici sumar atât pe Bacon cât şi pe Descartes, 

Este cunoscută admiraţia de care s'a bucurat Descar- 

tes. Printre aceia cari îl critică se numără Pascal, deși unii. 

îl consideră pe acesta ca fiind un cartesian. Pascal nu-i 

iartă faptul de a fi lăsat, oricât de puţin timp, la o parte 

credința în Dumnezeu, şi de a se fi condus, oricât de 

puţin timp, numai de rațiune, din momentul ce avea
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și credința. Pentru el, partizan -al tradiţiei creștine 

augustiniene, înţeleasă de el în felul lui, raţiunea, î:lo- 

sofia, nu ne duc propriu zis la credinţă, la religie, ci au 

rolul: să țină oarecum locul acestora la oamenii care n'au 

încă, prin graţia divină, o credință, o religie ma: de- 

plină; să confirme superioritatea lor la aceia care, prin 

studiul, prin rugăciunea lor, și, mai presus de toate, prin 

graţia divină, le posedă într'un grad mai înalt. 'Trevue, 

zice el, să ne ferim de extreme, de excese: nici să ex-. 

“ cludem raţiunea, nici să nu admitem decât rațiunea. 

Dacă supunem.-totul raţiunii, religia noastră nu va avea 
- nimic tainic şi supranatural. Dacă lovim principiile ra- 

țiunii, religia noastră va fi absurdă și ridiculă. Raţiu- 
nea însăşi trebue să recunoască, să ne facă a vedea su- 
perioritatea credinţei. 

La câţiva ani după moartea lui Pascal, apare scrierea lui 
Ambrosius Victor, intitulată: Philosophia Christiana, — 
Filosofia Creştină. Autorul susţine că printre doctrinele 
filosofice este superioară filosofia creștină, şi anume aceea 
proiesată de Sf. Augustin. Apoi puţin timp după aceea gă- 

sim o aplicaţie a concepției tradiționale creștine la istorie, 

"în opera lui Bossuet, Discurs asupra istoriei universaie, — 

Discours sur Phistoire universelle. Făcând această apli- 
câție, Bossuet relevă şi rolul experilenței, pe lângă acela al 

rațiunii şi filosofiei, al credinţei şi religiei, în vieața po- 

poarelor, evidenţiază spiritul armonic al creştinismului, 

dar supune totul credinţei. 

Mai târziu Locke reia oarecum teza !ui Bacon, scoțând 

în relief importanța experienţei. Filosofia ne înalță la re- 

ligie, dar având ca metodă rațiunea care pleacă dela ex- 

periență, şi continuă a o examina. :Căci astfel ne dăm sea- 
ma de armonia universului, care ne duce la credinţa în 
Dumnezeu. Şi înțelegem adevăratul creștinism, care este 
doctrina în adevăr rațională, superioară, doctrina con='
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vingerii nu a constrângerii. Totuşi, creştinismul înlătură. 

pe atei, căci aceştia sunt capabili de orice pe calea. 
răului. a | 

In “acelaşi timp Spinoza caută câ, prin elemente 

luate din iudaism, creştinism, filosofia neoplatonitiană; 
a lui Plotin, diferite concepţii din timpul său, să ex- 

„tindă raționalismul lui Descartes, pentru a demonstra. 

atotputernicia lui Dumnezeu. El voiește să arate că ra- 

țiunea şi credința, filosofia şi religia, sunt opuse jos, dar 

că în treapta lor culminantă, raţională, sunt una, —.ca. 
morală, — ca religie, universală, în Dumnezeu unul, per-: 
fect. Aşa putem să înţelegem că lumea vine din Dumne- 

zeu în chi:p' matematic, -necesar, ca un corolar dintr'o- 

teoremă; că ea nu înseamnă o creaţie, conform unui 

scop, care ar mărgini ființa divină; că ea consistă în: - 

diferite moduri ale atributelor singurei substanţe care- 

este Dumnezeu. Și aşa putem să avem idei cât mai adec- 

vate, sau potrivite divinului, să fim liberi, să ne înălțăm. 

la Dumnezeu, să-l iubim, să facem binele, să fim fericiţi. 
Dar Malebranche, deşi extinde şi el cartesianismul,. 

pentru a evidenția, şi el, atotputernicia lui Dumnezeu, şi 

a admite că raţiunea şi credinţa, filosofia și religia în su=- 
premul lor grad sunt una în Dumnezeu unul, perfect, 

— ceea ce i-a făcut pe unii să-l acuze de spinozism, — to-- 

tuşi îl combate pe Spinoza. Căci, după cum observă aiţii,. 

acesta, când susține atotputernicia lui Dumnezeu, spu-. 

nând că lumea se deduce din Dumnezeu în chip matema-- 

tic, are în vedere o religie universală pretinsă superioară 

“oricărei religii speciale, iudaismului şi deci şi creşti=-- 
nismului, şi care, în ultimă analiză, este religia unui. 

filosof liber cugetător, — panteismul, — fără credința în. 
divinitatea lui lisus Hristos. Insă Malebranche, când între=- 
prinde să dovedească atotputernicia lui Dumnezeu, spu= 
nând că nu există decât o singură cauză, Dumnezeu, car&. 

a creat lumea, că noi avem viziunea în Dumnezeu, că.:
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toate celelalte zise cauze, în lume, nu sunt decât ocazio- 
«nale, și că religia face una cu filosofia nouă, — adevărata 
filosofie, — care propovăduește acest adevăr, vorbeşte în 
numele religiei creştine din tradiţia augustiniană. Ma- 
lebranche a fost pe de o parte prețuit ca fiind unul dim- 
“tre cei mai mari metafizicieni, creştini, și pe de altă parte 
„acuzat că este mai: mulţ raţionalist, filosof, decât cre- 
-dlincios creştin. 

Apoi Leibniz găsește profunzime însă şi exagerare în 
-empirismul lui Locke ; admite în mare măsură concepția 
“lui Malebranche, ca şi pe aceea a lui Pascal, dar comple- 
tându-le prin aceea a lui Origen care acordă 'mai multă 
Mibertate omului decât Sf. Augustin ; şi stărueşte asupra 
-armoniei prestabilite, Credinţa, zice el, se află deasupra 
“raţiunii umane, nu împotriva ei, dar rațiunea ne-a fost 
-dată, ca și credința, de Rațiunea supremă, de Dumne- 
-zeu, pentru ca, prin filosofia la care ea ne duce, să avem 
-o credință luminată, o 'neligie luminată. Lumea consistă 

într'o infinitate de monade, sau un:tăţi, o infinitate de 
substanţe, nu una ca la Spinoza. "Și substanța per- 
fectă, sau unitatea primă, adică Dumnezeu, le creează 

pe celelalte ca pe niște fulgurațiuni, prin cugetarea. 
„sa. Dumnezeu a cugetat numeroase lumi, dar a ales să 

creeze cea mai bună lume posibilă. Fiecare monadă are 

o percepţie, — cunoștință, — despre celelalte, şi o apeti- - 

“ţie, — o tendinţă, — de a avea o percepţie mai clară sau 

-apercepție. Şi există o armonie prestabilită de Dumnezeu, . 
“de Rațiunea supremă, între toate ființele, între toate mo- 

nadele, create, în scopul ca toate să se spiritualizeze, să 

“năzuiască, să ajungă la perfecțiune. Filosofia lui Leibniz, 
— Monadologia, — este animată de sistemul armoniei * 
„prestabilite. Optimismul său a fost pe cât de admirat, pe 
atât de combătut, acuzat de spinozism. Unii se inspiră 
din raționalismul său, opus empirismului lui Locke, alţii 
sunt empiriști, o 

Vico, în sec. XVIII d. Chr., accentuează că una din ca-
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racteristicile profunde ale Evangheliei este nsexclusivis- 

mul. Şi filosofia, pentru el, trebue să fie o ştiinţă nouă, 

anume o știință în conformitate cu adâncul înțeles al creș- 

tinismului. Aceasta constitue filosofia în care se comple= 

tează unele pe altele, nu se resping diferitele ființe, — me: 

tode, cunoștințe, experiența, rațiunea, credința, filosofia, 

religia. Ea ne duce la adevăr. Ea ne arată că oamenii 
pleacă dela diversitate, pentru a năzui la unitate, la per- 

fecțiune. Și, în această năzuinţă, noi străbatem nume-- 

roase etape, dar le străbatem pe fiecare, pe toate, în a-- 

celaşi mod: ne naștem, progresăm, decădem, ne sfârșim, 

_pentru a ne naşte din nou, continuându-ne existența în 

alte fiinţe, în acelaş mod, de dus şi întors, de întors şi re- 

întors, — corsi e ricorsi, — și totuși în scopul ca prin 
„libertatea noastră, să ajungem la unitate, la divin. Vico- 

își ilustrează teza studiind istoricul, vieața naţiunilor. 

In același timp Berkeley revine la empirismul “lui 

" Locke, dar stăruind asupra necesității că rațiunea tre 

bue să plece dela experienţă, şi să continue a o exa- 

mina, pentru a ne arăta netemeinicia scepticismului, : 

neexistenţa în sine a materiei, şi a ne întări în credința 

care ne duce la religia creştină. Căci principalele argu-- 

mente ale ateilor sunt scepticismul și materialismul, sau 
fie unul fie altul, și mai ales pretinsa existenţă a mate- 

„riei, ca substanţă, în sine. Filosofia este, sau trebue să 

fie, studiul înţelepciunii, al adevărului, în vederea de a 
_ne risipi orice motiv de neîncredere, de materalism,,. 
pentru a ne întări în credinţa creștină. Doctrina lui Ber- 
keley a fost numită idealism, spiritualism sau imateria=. 

” Tism, fiindcă ea nu admite existența materiei decât ca o 
idee a spiritului, 

Cu toate acestea Hume, deşi empirist ca şi Berkeley, 
pentru a ajunge la recunoaşterea superiorității credinţei, 
susţine scepticismul, filosofia” sceptică, la care ne duce 
raţiunea; și spre a evidenția atotputernicia lui Dumnezeu,
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ca singura cauză a tot ce există, contestă realitatea cauza” 

lităţii în ştiinţă, între fenomenele din lume. Unii văd în 

"concepția lui despre ştiinţă, în fenomenismul, în scepti- 

„ cismul, în atitudinea lui împotriva principiului cauzali- 

tăţii, în empirismul lui, un scop nu mijloace în drumul 

către religie. Alţii îl interpretează altfel. In direcţia 

empiristă a lui Locke se află şi Condillac, dar având. nâta 

sa proprie, sensualismul. 

19. Kant ne spune că a fost deșteptat de Hume din som-. 

nul său dogmatic. El crede că, înainte de a-l fi citit pe 

acesta, mersese prea departe pe calea metafizică, ontolo- 

gică, dogmatică, a raționalismului. Citindu-l observă că 

înaintaşul său, la, rândul lui, mersese prea departe pe ca- 

Jea opusă, a empirismului, a fenomenismului; scepticismu- 

lui. Hume pare animat de bune intenţiuni, însă metoda lui 

se afirmă exagerată. Ceea ce ni se impune constitue o exa- 

minare atentivă, o Critică, obiectivă, a termenilor opuși, 

a antinomiilor, a raporturilor dintre ei, pentru a-i concilia. 

Ideea de conciliere se înfățișează ca inerentă ființei lui 

Kant, suflet religios şi în acelaș timp temperament ştiin- 

țific. Insă el o caută dându-i diferite soluţii, până când 

la un moment dat constată că o găseşte în ceea ce s a 

numit criticism sau idealism transcendental, în intredu- 

cerea de termeni intermediari între cei opuși, câre 'să a- 

dapteze raţiunea la credință, și credinţa la rațiune, etc. 

Astfel pe de o.parte mărturiseşte că a trebuit să limiteze 

ştiinţa pentru a salva „credinţa, și pe de altă parte de- 

clară că raţiunea este aceea care postulează credința, şi 

că religia se cuprinde în limitele raţiunii, ca morală. EI 

defineşte filosofia prin știința raportului între orice cu- 

_noştinţă și scopurile esenţiale ale raţiunii umane. Incât 

flosofia ne duce la rel-gie ad:că la scopul esenţial al omu- 

lui, Insă, pentru a înţelege acest mers, avem nevoie să 

facern Critica Raţiunii, un examen cât mai serios, obiec-
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tiv, al acesteia, faţă de sensibilitate, de experieiţă, s sau 

de celelalte facultăţi ale omului. Căci raţiunea alcătueşte 

mestoda principală de â cunoaşte, — şi unii îi acordă 

prea mult, alţii prea puţin. Să ştim că atunci când vorbim 

de rațiune, sunt mai multe înţelesuri. Ea nu se prezintă 

întrun singur fel. Există una empirică, — discursivă, 

— Verstand, — înțelegerea, aplicată la sensibilitate; alta 

pură, Vernunft, intelectul; însă aceasta este sau teoretică 

sau practică; şi între amândouă întâlnim facultatea u- 

decăţii. 

Și numai plecând dela sensibilitate î în raporturile sale cu 

rațiunea, — dela intuiţiile pure a priori sau formele sensi- 
bilității, — spaţiul şi timpul, — şi ridicându-ne apoi dela o 

rațiune la âlta, prindem, după Kant, mersul-nostru în do- 

bândirea adevărului, Rațiunea aplicată la sensibilitate ne. : 

procură ştiinţa fenomenelor. Rațiunea pură teoretică este 

metoda metafizicei, a gândirii, nu a cunoștinței, numenelor 

sau ideilor, a lucrurilor în sine. Ea ne arată ca o altă re- 

- voluţie coperniciană, de alt gen, că obiectele se îndreaptă 

după cunoştinţe, și nu cunoștințele după obiecte. Trecând 

mai sus, prin facultatea judecății care studiază arta, îru- 

mosul, ajungem la rațiunea pură practică. Ea postulează 

credinţa, care ne duce la religie. Şi religia se află în limi- : 

tele raţiunii, ea face una cu morala. Așa înţelegem că 

mersul universului consistă într'o sinteză care reduce din - 

ce în ce multiplicitatea sensibilă la unitatea inteligibilă. 
Așa înţelegem că suprema cauză a lumii este Dumnezeu, 

suprema libertate, extramundană, sau transcendentă, și 

virtual imanentă, Ceea ce se numeşte cauzalitate în lu- 

mea sensibilă, empirică, a fenomenelor, în spaţiu şi timp, 
exprimă numai o categorie a înțelegerii; adevărata cauza” . 
litate se găsește în lumea inteligbilă, a numenelor, deasu- 
pra spaţiului şi timpului. Dar această cauzalitate este si- 
nonimă de libertate. Omul constitue o ființă determinată 
în lumea sensibilă, empirică, a fenomenelor, şi formează o * 
existenţă liberă, o adevărată ființă morală, în lumea inte-
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- ligibilă, a numenelor. Și educaţia oamenilor trebue făcută 

în vederea acestei libertăţi. Kant l:mitează ştiinţa, — pre- 

cum! limitează şi metafizica, — pentru a face loc credinţei. 

Filosofia sa, înţeleasă în numeroase forme de către urmaşii 

săi, Iacobi, Herder, Fichte, Schelling, Hegel, Schle:erma- 
cher, Herbart, Schopenhauer, etc., a fost admirată de unii 
pentru arhitectonica sa raţională, şi combătută de alții 

fiindcă acordă prea mult rațiunii, ştiinţei, filosofiei, meta- 

fizicei şi prea puţin credinţei, religiei. S'a zis că autorul ei 

rămâne pur şi simplu un raționalist, un filosof raționalist; 

şi i s'a adus şi învinuirea că apare mai mult un credincios, 

un religios decât un raţionalist, sau om de ştiinţă, filosof 

sau metafizician. S'a susținut că el a fost prea puţin meta- 
“fizician şi nu în deajuns om de știință!. Auguste Comte, 
în sec. XIX d. Chr., îl laudă pe de o parte că a dat ov lo- 
vitură metafizicei, şi pe de altă parte îşi exprimă părerea 

-de rău că el a menţinut încă oarecum metafizica, nu i-a 

dat lovitura completă, pentru a odată cu ea să se nă- 

Tuiască și teologia. 

20. Vorbind de Auguste Comte se cuvine să-l amintim pe 

“Saint-Simon predecesorul său. Acesta este interesant pen- 

tru noi aici mai'ales prin scrierea sa întitulată Noul Creş- 

“tinism, LE Nouveau Christianisme. El se afirmă, şi el, pre- 
“ocupat, ca mulţi alţii, de mântuirea omenirii din mizeria 

în care se sbate: Şi caută metoda pentru ajungerea la 

“scop. O găseşte în ştiinţă, în industrie. O află şi în religia 

“creştină, însă nu în tot creştinismul aşa cum el ne-a 

]. O expunere mai “amănunţită a acestei concepţii, citând tex- 
tele, am făcut-o în lucrările noastre Le Dualisme Logiaue, Paris, 

Alcan. 1915; Le Thefâme de Kant, Paris Aican, 1915; Le Probleme | 
de la Methode, Paris, Alcan, 1938, p. 141 şi urm. Am scris aceste 
lucrări în limba universală — franceză, — călăuziţi și de gândul 
“să aducem o contribuţie la „cunoaşterea. spiritului românesc de către 
spiritele celorlalte naţiuni” Ele au fost privite, “fireşte; ca”oriceș in 
diferite ch'puri. Cuvinte bune, în Revue Philosophique vol, LXXXI, 
pag. 83—90, a spus dela început f'losoful neocriticist francez Lio- 
nel Dautiiac, cisepulul lui Renouvier.
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fost redaț de partizanii săi dealungul tradiţiei prin teo- 

logie. O constată numai în aplicaţia intensă și extinsă a 

_ceea ce alcătuește principiul esenţial al creştinismului, şi 

care, după el, consistă în iubirea între oameni din lumea. 

actuală, fără preocupări metafizice despre vieaţa viitoare, 

ete. Această aplicație este a ştiinţei teoretice, indus- 

tria, adică unirea teoriei cu practica, a rațiunii cu 

experienţa. Ea se numește filosofie pozitivă, noua religie, 

Noul Creştinism, care poate să ne aducă mântuirea cău- 

tată. Teza lui Saint-Simon n'a rămas fără înrâurire asu- 

_pra contimporanilor. Totuși, în acelaşi timp Maine ds Bi- 

ran se inspiră din ce în ce din spiritualismul creştin tradir 

ţional; Brannis în “Germania arată necesitatea Filosofiei 

Creştine, întemeiată pe tradiţie, pe doctrina lui Sf. Toma : 

din Aquino; şi Victor Cousin în Franţa profesează eclec- 

tismul. | . 

Auguste Comte, care primeşte în copilărie o educaţie 

religioasă catolică, apoi, mai târziu, o instrucție ştiinţifică, 

matematică, fiind elev al Școalei Politehnice din Paris, se 

inspiră atât din tradiţia creştină, cât şi din Aristotel, din. 

enciclopedişti, din Kant, Condorcet, și din filosofia pozi- 

tivă a lui Sain-Simon, pe lângă alte izvoare ştiinţiiice, 

pentru ca să ajungă la propriul său sistem. El adoptă 

multe din ideile lui Saint-Simon, ca de ex. aceea de filo- 

sofie pozitivă, de iubire evangelică, dar caută să le dea 

o structură mai științifică, după mentalitatea sa, și se 

desparte la un-moment dat de acesta. Işi ia ca deviză cu- 

vintele: iubirea ca principiu, ordinea ca bază, şi progresul 

ca scop, — Pamour. pour principe, Pordre pour base, et le 
progr&s pour but, — şi îşi propune ca, pentru îmbunătă- 

țirea situației nenorocite a oamenilor, să modifice, să 

înlocuiască, religia creştină, în deosebi pe caa' catolică, 

prin. religia demonstrată a umanităţii, la care ne duce 

filosofia pozitivă sau ştiinţifică. Şi, după cum se ştie, el 

formulează legea celor trei stări. Omenirea trece prin trei
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“stări, sau metode, principale: teologică sau fictivă; meta- 

fizică, abstractă, sau transitorie; ştiinţifică sau pozitivă, 

definitivă, bazată pe cunoştinţa fenomenelor nu a presu- 

pusei substanţe. Ceea ce înseamnă că omul superior, pen- 

tru «el, sa înălțat, deasupra teologiei şi a metafizicei, 

la filosofia pozitivă, ştiinţifică, deoarece aceasta ne de- 

monstrează că adevărata religie ca scop al vieţii, — 

unirea, reunirea tuturor în vederea progresului, a per” 

_ fecţionării, — o formează aceea reală, efectivă a umani- 

tății, nu cea fictivă, teologică, teistă, sectară, nu cea creș- 

“1ină, catolică. Aceasta: apare şi ea animată de bune în- 
tenţii, însă, admițând presupusa existență a lui Dum-. 

nezeu, nu poate să-şi îndeplinească suficient rolul: 

Auguste Comte este un fost creştin catolic. El voia mai 

întâi să aducă îmbunătățiri catolicismului pentru binele 

omenirii, dar prin modificări el îl îniocueşte cu pozi- 

tivismul, cu ceea ce el numește religia demonstrată, 

a umanităţii, Și unii dintre urmașii săi merg mai departe, 
proscriu chiar religia demonstrată, a umanității, orice 

'umbră de religie. Ei caută să explice numai prin ştiinţă, 

sau numai prin filesofia ştiinţifică, lumea, pe care cre- 

dincioșii o lămuresc şi prin religie. Totuşi, alți gânditori 

profesează diferite alte învățături: criticismul lui Kant, 

sau religia, arta, metafizica, şi aşa mai departe. 

Chiar în Franţa lui Auguste Comte sunt unii ca Ra- 

vaisson, apoi Lachelier, care, sprijinindu-se pe rațiune, ur- 

mează mai mult spiritualismul creştin al lui Maine de 

_ Biran. Şi sunț-alţii ca Renouvier, Renan, Taine care, inspi- 

rânqu-se din diferite alte izvoare, pe lângă cele franceze, 

ca monadologia lui Leibniz, scepticismul sau fenome- 

nismul lui Hume, criticismul lui Kant sau al succesorilor 

săi, se situează între Maine de Biran şi Auguste Comte. . : 

21, Acum se afirmă în multe părți necesitatea filo- 

sofiei creştine. Trullard traduce din limba germană în
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cea franceză Istoria Filosofiei Creştine scrisă de Ritter, 
:şi în care se relevă că nota caracteristică a acesteia este 

propovăduirea vieţii eterne prin unirea cu Dumnezeu. 

In Anglia unii merg în direcţia religioasă, creștină, 

dată de Hamilton, pe când alţii, ca Stuart Mill, sunt - 

în parte influențați şi de pozitivismul lui Auguste 

"Comte, pe lângă acela al empirismului obișnuit englez. 

In România există o tradiţie creștină în care se în- 

cadrează, în general, diferitele forme culturale. Eu- 

__Xrosin Poteca stăruise în 1827 asupra adevărului că filo- 
sofia prin Cuvânt, — logos, verb, rațiune, — întărește” 
ceea ce religia prin credinţă propovăduește 2. Prin această 
frază Eufrosin Poteca exprimă spiritul tradiţional, de ar- 

monie, âl neamului românesc, Scrierile care se pubiică 

„_sumt căutate să fie cât mai în conformitate cu acest spirit. 

“Găsim în prefața Evangheliei dela Mănăstirea Neamţul, 

din 1845, că Evanghelia a adus filosofia cea adevărată. In 

1852 se tipărește în Bucureşti Filosofia Kristiană traducere 

de Ilie Benesku, în românește din grecește, după Veniamin 

" Sinadon. Scopul esenţial al acestei lucrări este acela de 

a ne atrage atenţia asupra însemnătăţii morale a filosofiei 

întemeiată pe preceptele. Evangheliei, pe atotputernicia 
- dui Dumnezeu. Aceeași caracteristică, religioasă, creştină, 

:gi totdeodată raționalistă, a cugetării româneşti, fără a 

înlățura experienţa, se constată în opera lui I. Heliade 
"Rădulescu, având semniiicativul titlu Echilibru între an- 

titeze, deşi cu anumite accentuări în unele privinţe. In. 

același timp, în Franţa, Lacordaire proclamă unirea ra- 

„ iunii cu credinţa, a filosofiei cu Evanghelia în filosofia. 
creştină, In Italia circulă cartea lui Sanseverino Come. 

-pendiu de Filosofie Creştină, — Philosophiae Christianae 

“Compendium, în care se susține superioritatea filosofiei. 

1. Cf. lucrarea noastră Filosofia Românească, Bucureşti, edi- 
sura Caselor Naţ'onale „Răsăritul“, 1922, 

2. Ibid,, p. 126 şi urm. . ”
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creştine ca eclectism sprijinit pe tomism: Filosofia creș- 

tină consistă în eclectismul bazat pe credinţă, — cum o 

găsim la Sf. Toma. 

Insă o doctrină, din această perioadă, care examinează 

raporturile între filosofie şi religie, fără a se ocupa de for- 

mula filosofie creştină, şi care a avut o mare înrâurire asu-- 

pra cugetătorilor din deceniile următoare, este aceea a lui 

Herbert Spencer numită evoluţionism. Filosofia, pentru el, 

înseamnă sinteza celorlalte cunoștințe care ne arată pro- 

" gresiv că acolo unde se termină știința începe religia. De - 

sigur, observă el, ştiinţa, sau studiul fenomenelor, nu ne 

spune integral ce va să zică lumea, absolutul, Incât trebue 

să admitem agnosticismul, sau doctrina potrivit căreia şti- 

inţa, oricât de înaintată ar fi, are în faţa sa Necunoscutul, 

dar un agnosticism relativ nu radical.. Spencer. nu sus- 

ține nici teismul teologic, ca Hamilton, niki ateismul an- 

titeologic, ca Auguste Comte. El constată evoluția, sau 

„mersul lumii fenomenale dela omogen la eterogen. Evo- 
luţia, zice el, este o integrare de materie însoţită de o ri- 

sipire de mișcare, în timpul căreia materia trece dela o 

omogeneitate nedefinită, incoerentă, la o eterogeneitate: 
definită, coerentă. Și el voiește să ne explice că ştiinţa, 

mai ales filosofia ca sinteză a ştiinţelor, înaintează trep- 

tat în cunoaşterea necunoscutului. Acesta nu apare nici. 
„absolut cunoscut, nici absolut necuncscut, ci progresiv 

cunoscut. Filosofia înfățișează trecerea dela ştiinţă la re- 
.Lgie. . 

22. Continuându-ne studiul constatăm din ce în ce di- 
versitatea, pe lângă multe încercări de a-i exprima uni-- 

tatea care o străbate. Rezumând această diversitate, în 

raport cu ceea ce precede, putem să formulăm numeroase. 

teze, printre care următoarele, şi care, în general, se ex- 

clud unele pe altele. Filosofia este cunoştinţa, concepția;. 

generală a omului despre lume. Ea înseamnă în forma sa
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cea mai înaltă, o metafizică atee. Filosofia consistă în stu- 

„diul, cunoştinţa, care ne duce la religia creştină, la cu- 

„noştinţa supremă, la înțelepciune, propovăduită de Iisus 

Hristos ca trimis al lui Dumnezeu întrun anumit 

timp şi loc. Admitem că filosofia consistă în studiul 

care n& duce la regilia creştină; dar să ştim că 

Iisus Hristos, ca întrupare divină, exprimă mai cu seamă 

un eveniment interior, sufletesc, prezent în toate tim- | 

purile, în fiecare din noi, şi nu mai ales un eve 

niment istoric. Filosofia trebue să fie o nouă religie, 

nici absolut creştină, nici absolut anticreștină, ci în 

sensul învățăturii unui Hristos, om superior ideaiist,. 

a unei personalități umane sublime. Ea a fest la în- 

ceput ştiinţa universală, din care s'au desprins trep- 

tat. diferitele discipline, speciale, ca matematica, fizica, 

chimia, biologia ; a mai rămas cu psihologia, estetica, 

teoria cunoștinței, logica, morala, sociologia, pedago- 

gia, metaiizica; dar și acestea tind să devină, cu timpul, 

fiecare la rândul «ei, ştiinţe de sine stătătoare; încât în 

„viitor ea va fi numai o metafizică sub formă de artă, de 

poezie. Dimpotrivă, orice s'ar zice, ea este, şi rămâne, în 

adevăr, sinteza tuturor cunoştinţelor, dar fiecare din a-: 

cestea îşi are drumul său paralel cu al celorlalte; ştiinţa : 

își are domeniul său; religia pe al său; legitimitatea uneia 

nu înseamnă nelegitimitatea alteia; şi fiecare cunoştinţă, 

religie, morală, ştiinţă sau artă, îşi are filosofa sa; există 

o filosofie a religiei ,a matematicei, a fizicei, chimiei, bio- 

logiei, a istoriei, a Dreptului, a artei. Ea înseamnă forma 

superioară a cunoștinței, şi ca atare ştiinţa ştiinţei căci ea 

ne spune dacă ştiinţa se defineşte prin cunoștința fenome- 

nslor sau a substratului fenomenelor; şi, spunându-ne a- 

ceasta, ea se continuă pentru a face una cu adevărata 

ştiinţă. Ea se chiamă teoria cunoștinței, deoarece ea se . 

ocupă cu toate formele acesteia. Filosofia reprezintă arta 

superioară, în care subiectul cunoscător și obiectul cu-
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noscut fac una. Filosofia, în ultima analiză, se confundă 
cu morala, fiindcă morala este scopul. Filosofia nu con- 

sistă în metafizică, religie, știință, artă sau morală, ci ea 

trebue să î:e ea însăşi, anume superioară tuturora, 

Şi diversitatea continuă. Unii filosofi profesează mo- 

nismul, Ei admit un singur element, din care se alcătuește 

lumea. Dar ei sunt sau. materialişti care neagă existența 

în sine a spiritului, care îl consideră ca o formă evo.uată 

a materiei; sau spiritualiști pentru care materia înseamnă 

un spirit căzut; sau idealişti pentru care materia se re- 

duce la o idee, nu are.o realitate propriu zisă, nu este 

o substanţă, în sine. Alţii sunt dualiști. După ei există 

- Gouă elemente din care se compune universul. Și 

constată” o luptă între principiul binelui și acela al. 

- răului. Dar «ei afirmă superioritatea spiritului asupra . 

materiei sau invers; sunt partizani fie ai unui anumit 

echilibru, fie ai altuia; sunt dualiști, fie în sensul că lu- 

mea consistă într'o realitate străbătută de ideai, fie în 

acela că idealul este atât cauză cât şi scop al realității. 

Pentru unii idealul reprezintă o nălucă. Alţii sunt piura- 

liști. Ei au convingerea că lumea se alcătueşte din o mul-: 

tiplicitate de elemente. Dar aceste elemente sunt sau a- 

tomi materiali, sau monade spirituale. Unii admit un anu-* 

mit solipsism. Fiecare din ei se întreabă dacă lumea nu a- 

pare în atâtea feluri câţi înşi sunt, fiecăruia în felul său, 
şi nu aceeaşi pentru toţi; şi dacă, în consecinţă, realita- 

iea nu se reduce numai la ceea ce îi spune propria sa 

cunoștință, numai la el singur, la conștiința lui; dacă 

- toate celelalte pretinse ființe nu sunt decât simple în- 

chipuiri. Alţii caută să precizeze că filosofia trebue să fie 

„existenţială, adică un studiu al acţiunii spiritului realizat 

în materie, pentru ca să ne: putem înălța spre divin. 

În același timp se semnalează pragmatiştii. Ei susțin că 

adevărul se defineşte prin teoria care reuşeşte în aplicaţia 

ei empirică, în înfăptuirea ei, teoria care este practică. Și
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„sunt și misticii. Filosofia, pentru ei, consistă în cunoștința 

prin sentiment, prin extaz, printr'o rațiune pură, intuiţie 

intelectuală, supra:ntelectuală, care depăşeşte atât expe- 

riența vulgară, cât şi raţiunea obișnuită, numită dis- 

cursivă, Unii practică spiritismul. Ei cred că pot să co- 

munice cu spiritele morţilor. Alţii profesează teosofia,. 

înțelepciunea divină. Anumiți teosofi se consideră, mai 

mult decât orice mistici, cunoscători, “gnostici, ai înţe- 

lepciunii lui Dumnezeu. In opoziţie cu aceștia sunt ma- 

terialiștii, mecaniciştii, determiniștii, ateii, care declară 

că lumea își urmează cursul ca o mașină, în chip me- 

canic, fără Dumnezeu, fără niciun scop conștient. Şi în 

" opoziţie cu materialiștii sunt idealişti, spiritualişti, teişti, 
finaliști, partizani a: libertăţii, Ei îşi exprimă convingerea: 

că lumea are un scop, că ea este creată de Dumnezeu cu 

un rost, şi că ea posedă libertatea „respectivă pentru a 
putea să-şi atingă țelul. 

Apoi există filosofi care acordă mai mult destinului, 

sau caută diferite concilieri, sunt  liberi-cugetători, 

între mecanism și îinalism. Și, fiind una sau alta, unii 

văd în vieață o desfășurare a răului, un șir de suferinţe, 

se afirmă ca pesimiști; alţii sunt, invers, optimişti, ei con- 

stată realizarea binelui în lume. Dar chiar între partizanii 

„aceleiași concepții se găsesc deosebiri. Materalismul nu 

este același pentru toți materialiştii, spiritualismul nu se 

prezintă același la toți spiritualiștii. Pentru unii marea 

chestiune consistă în a preciza dacă filosofia culminează 

cu ştiinţa sau cu arta; morala, sau religia; cu metafizica, 

sau cu ea însăși superioară tuturor acestora. Alţii, plecând 

dela definiţia filosofiei ca sinteză a diferitelor discipline, 

în scopul de a ne duce la știința perfectă, observă zădăr- 
nicia acţiunii filosofiei, deoarece, pentru ei, nu există, 

este o iluzie, aşa zisa ştiinţă, universală, perfectă. Ci 

fiecare își urmează progresiv drumul său. Și sunt: filo- 
sofi care admit «existenţa ştiinţei perfecte, divine, dar
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susţin că la ea ajungem prin credinţă, religie, şi nu prin 
" rațiune, ştiinţă sau filosofie. Intâlnim şi eclectici, care a- 

dună, aleg, culeg, din fiecare sistem. ceea ce li se pare 

bun, întemeiat, pentru a fomna un nou sistem. Pe 

unii dintre reprezentanţii acestor teze i-am examinat, pe 

alții urmează să-i cităm. Printre ei sunt Kierkegaard, 
Ritschl, Max Miiller, Wunat, Hăckel, Fouillee, James, : 

Nietzsche, Boutroux, Eucken,  Guyau, „Bergson, Croce, 
Russel, Gentile, etc, | - 
Sunt cunoscute discuţiile între partizanii exageraţi ai 

lui Renan, autorul raţionalist al Vieţii lui Iisus, și aceia 
ai credinciosului catolic criticul Brunetiere. Cei dintâi 
proclamă viitorul ştiinţei în locul religiei, pe când cei 
din unmă declară falimentul științei în faţa religiei. In 
acest timp apare revista Analele de Filosofie Creştină, — 
Annales de philosophie chrâtienne, care publică multe 
din aceste discuţii. Şi sunt şi filosofi care caută să dea 
dreptate atât ştiinţei cât şii religiei. Unul dintre aceştia 
se constată în persoana lui "Emile Boutroux,. care scrie 
cartea intitulată Știință şi Religie, — Science et Religion. . 
Aceste două puteri, zice Boutroux, nu se reduc una la 
alta ; ele se desvoltă prin însuşi conflictul lor, apro- 
piindu-se, cu ajutorul raţiunii, de pacea, acordul, ar- 
monia dintre ele, însă fără: să-şi atingă vreodată țelul, 
căci astfel este condiția umană. Am mai putea să cităm 
numeroase cazuri, ca acela al lui Papini care se conver- 
teşte dela pragmatism. la creștinism, și care scrie Vieaţa 
lui Iisus, după o metodă mai puţin raționalistă și ma: 
sprijinită pe credinţă, decât aceea redată de Renan, — 
etc. . 

23. Dar să considerăm una dintre doctrinele celebre 
în timpul când apare prezentul nostru studiu, anume 
filosofia lui Henri Bergson. Examinând, prin . diferitele 
mijloace de a cunoaşte, realitatea, ființa, lumea în care . 

7
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trăim, empiric, Bergson ajunge, întrun anumit moment. 

„la cunoştinţa, oarecum nebuloasă după cum ne spune el 

însuşi, că această realitate, această ființă, lumea, teste 

“vieaţă, elan vital, adică spirit, sau suflet, care străbate 
materia; devenire, timp care curge necontenit ca un râu. 

“Spiritul, sau sufletul, considerat în sine, deosebit de ma- 

terie, înseamnă spiritul propriu zis, superior, durata pură, 

conștiință, calitate, libertate, memorie pură, avânt de iu- 

bire, cerință de creaţie, ființă deschisă, progresului. Ma- 

teria va să zică spirit inferior, căzut, oprit, încremenit, 
spațiu, cantitate, inerție supusă determinismului, ființă 

închisă, progresului. Adică materia, precizează Bergson, 

exprimă un grup de imagini. Imaginea este o existență 
“care ne arată mai mult decât ceea ce idealismul numește 

-o reprezentare, dar mai puţin decât ceea ce realismul în- 
țelege prin lucru; o existenţă situată (la jumătatea dru- 

_mului între lucru şi reprezentare. 'Și astfel vieața, sau 

devenirea, consistă. într'o energie, spirit care străbate 
materia; dunata spaţializată sau timpul. Izvorul vieţii îl 
aflăm în supraconştiința, Dumnezeu care crează continuu, 

şi se continuă în creaţie, ca sforțare .creatoare, neavând 

nimic împlinit, ci fiind vieaţă neîncetată, acțiune, li- 
bertate. Immea este 0 energie în evoluţie, o creație 

continuată, o evoluție “creatoare, și nu o creaţie ter- 

minată. Studiind-o, deducem, avem intuiţia, că la ori- 

gine vieața, sau conștiința străbătând materia, trebue să 

fi fost pe de o parte orientată spre intuiţie, -fixându-și 
atenţia asupra propriei sale mișcări, spirituale, şi pe de 
altă parte orientată spre inteligență, fixându-și atenţia 

“asupra materiei pe care o străbătea ca spirit. Insă, din 

cauza materiei, conștiința a restrâns intuiţia în instinct, 
iar ca inteligență s'a desvoltat în rațiune discursivă sau 
gândire logică. Totuși a' rămas un ciucure de intuiţie în 
jurul inteligenţei, o legătură între instinct şi inteligenţă. 
Și instinctul luminat de inteligenţă se afirmă ca intuiţie 

- 
,
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întelectuală, Aceasta constitue metoda omului de a cu- 

moaşte, superioară raţiunii „discursive, deşi ea însăşi 

încă tot nebuloasă oarecum. Inteligența, urmându-şi dru- 

mul, studiază materia şi ne dă ştiinţa pozitivă. Intuiţia in- - 

telectuală, constatând insuficiența inteligenţei, a raţiunii 

-discursive, a gândirii logice, a ştiinţei aplicată cu deose- 

bire la materie, ne duce la filosofie, adică la studiul a= 

supra ştiinţei, a probleme cunoștinței, care ne înalță la 

metafizică, la cunoştinţa superioară, a spiritului, a rapor- 

tului spiritului cu materia, a vieţii. Filosofia, zice Berg- 

:son, este adevăratul evoluționism, adevărata prelungire a 

ştiinţei, în care fiinţa evoluată continuă pe alta şi se con- 

tinuă în alta, prin spiritul care îi străbate materia, şi nu 

spirit divizat, o simplă evoluţie a. materiei ca în sis- 
temul lui Spencer. Datele. imediate ale conştiinţei sunt 

stările. acesteia care se continuă unele în altele. Repulsia 

pe care o avem. faţă de un nenorocit devine teama ca să 

nu ajungem şi noi ca el, şi teama se prelungeşte î în simpa- 

tie, şi simpatia ne duce la umilința pe care, trebue o 

avem pentrucă am avut repulsie faţă de un nenorozit, şi 

xumilinţa ne aduce mila. - i 

__ In filosofia lui. "Bergson se întâlnesc diverse. curente; 

„ca . profetismul .. evreu; misticismul . plotinian, creștin, 

" „cartesianismul, empirismul, idealismul. sau spiritualis- - - 

mul lui Berkeley, 'criticismul lui Kant, voluntarismul 
“lui Schopenhauer, pozitivismul lui Auguste Comte, 
„evoluționismul lui Spencer, metafizica lui Lachelier, Ea 
“se poate chiema o filosofie religioasă, dar metafizică, o 
metafizică pe de o parte pozitivă, bazată pe experienţă, 

pe: rațiune, pe ştiinţa: zisă pozitivă, și pe de altă parte 
mistică, un avânt de iubire, un entuziasm, o credință 

„care depășește experienţa, raţiunea, ştiinţa pozitivă, orice 

intuiţie intelectuală, pentru a fi intuiție supraintelectuală, 

cunoștința misterului, a ființei supreme, una cu acțiunea 

acestei ființe. Ea declară ca cea mai înaltă: învățătură pe
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aceea a creştinismului, însă ea îi vede superioritatea în. 

faptul de a fi o propovăduitoare a misticismului, pe care 

această învăţătură îl propovădueşte mai complet decât 

oricare alta, și prin care oamenii pot, în viitor, să fie inte-- 

gral Jiberi, puternici, să devină zei. Religia în sublima. 

sa formă exprimă starea de suflet care se propagă. Și mi-- 

siunea religiei în general şi a creștinismului în special, 

este aceea de a difuza misticismul. — - 
Ne simţim datori să observăm că în această doctrină, a. 

lui Bergson, deși se proclamă superioritatea creştinismu- 

-lui, credința se afirmă cu deosebire la urmă, oarecum ca. 

la Spinoza, nu chiar dela început ca în creștinism. Reli-- 

gia apare față de misticism ca vulgarizarea .faţă de: 
ştiinţă. Acesta este unul din sensurile profunde ale filo- 

sofiei lui "Bergson. Misticismul. şi creștinismul, zice el, 
se condiţionează îndefinit unul pe altul. 'Trebue totuși. 
să fi fost un început. De fapt la originea creştinismului. 
a fost Hristos. Din punctul de vedere în care noi ne pu-: 

nem, și din care apare divinitatea tuturor oamenilor, im- 
portă puţin că el se chiamă Hristos, Aceia care au mers. 

până a nega existenţa lui Iisus nu vor âmpiedeca Predica. 
de pe munte să figureze în Evanghelie, împreună cu alte 

dumnezeești cuvinte. Autorului i se va da numele care- 
se va voi, dar nu se va putea spune că n'a existat autor. 
Noi nu avem deci să ne punem aici atari probleme. Să. 

spunem numai că marii mistici sunt imitatori şi conti-- 

nuatori originali, dar incompleţi, a ceea ce a fost complet. 
- Hristosul Evangheliilor, El însuși poate fi considerat 'ca. 
„un continuator al profeților lui Israel. - 

Mistica, misticismul, reprezintă în acelaș timp atât doc-- 
trina cunoștinței despre misterul lumii cât și însăşi această. 
cunoștință, şi spiritul cunoscător care în ceai mai înaltă 
formă face una cu misterul lumii, ku spiritul pur, şi stră- 

bate ca avânt de iubire întreg universul, dar pe numeroase- 
trepte, diferite fiinţe, căutând să ştie pentru a crea, şi
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creând. Misticismul incomplet înseamnă extaz, contem= | 

plaţie, spirit care contemplă. Misticismul complet cu- 
prinde în el atât extaz, contemplație, spirit care. con- 
Ttemplă, cât și sentiment, iubire şi acțiune, spirit care 

“creează, intuiție intelectuală, supraintelectuală, intuiție 

mistică, sau credinţă. Dar sunt diverse nuanţe. In una 
“din formele sale, metafizice, spiritul este artistul care 

creează pentru a crea. Insă mai sus el face una cu mora- | 

dlistul care creează în vederea binelui tuturor, ducând 

ştiinţa şi arta pe culmile metafizicei. Ajuns aici spiritul 

“vede că morala izvorăște din religie. Dar există o morală 

închisă care pleacă dela o religie statică, infra-intelec- 

tuală, și morala deschisă care vine din religia dina- 

:mică, supraintelectuală, Intre amândouă se găseşte mo- 
rala care se deschide, — a religiei mijlocii, imtelec- . 

“tualiste. Religia statică, —. morala închisă, — este aceea 

:a unei societăţi inferioare, a unui naționalism rău în- 
țeles, incomplet, mărginit, egoist, a naţionalismului unui - 

"popor care urmăreşte cucerirea altora pentru sine. Pe 

"o treaptă superioară se află, după cum am spus, crești- 

nismul, religia dinamică, din care izvorăște morala des- 

“Chisă, pură. Dar între una și alta sunt nuanţelz religiei 

-mijlocii, ale moralei; care se deschide. Şi aşa. putem să 
“cităm numeroase atitudini ale spiritului, printre care 

misticistnul incomplet al necreştinilor, | 

Deasupra tuturor se înalţă religia creştinilor, misticismul 

„or. Creştinismul a fost o completare a misticismului an- 

terior şi în acelaşi timp o transformare profundă a iudais- 
-mului. In locul religiei iudaice, care era încă esenţial aa- 

țională, deși națională superioară nu primitivă, nu abso- 

lut închisă, s'a substituit o religie, cea creştină, capabilă 

-de a deveni universală. Unui Dumnezeu mai ales al lui 
Israel, a urmat un Dumnezeu de iubire care iubea întrea- 

«ga omenire. De aceea, zice Bergson, noi ezităm a clasa pe 

profeţii evrei printre misticii antichității, Şi cu toate 

a
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acestea, adaugă el, niciun curent de gândire sau de senti- 

ment n'a contribuit ca profetismul iudeu. să suscite mis- 

ticismul complet, al creştinilor. Dar creştinismul merge 

chiar dincolo de umanitarism, până la iubirea pură, în 

- sine, înălțată deasupra oricărui obiect concret. 

“Cu alte cuvinte, dacă străbatem scara ce urcă dela reli- 
gia statică, dela morala închisă, trecând prin morala care: 
se deschide, către religia dinamică, spre morala deschisă,. 
avem familia, națiunea, umanitatea, cu diferite nuanţe 
între ele. In ceea ce priveşte nâţiunea trebue să știm că. 
în starea inferioară se află naționalismul primitiv despre 
care am vorbit. Apoi mai: sus este patriotismul acelora care- 
spuneau că este dulce a muri pentru patrie. Insă şi mai sus. 
întâlnim o altă formă de patriotism, un anumit misti-. 
cism, care consistă într'o virtute nu numai de războiu ci 
și de pace, care atrage spre el ceea ce există mai bun în 
suflete, care s'a alcătuit încet, pios, din: amintiri şi din. 
speranțe, din poezie şi din iubire, din câte ceva din toate: 
frumuseţile morale, ca mierea din flori. El duce la uma- 
nitarism.: In sfârșit: pe culme se afirmă creştinismul, sau. 
misticismul complet. Dâr această” ascensiune dela familie. 
la naţiune, dela naţiune la umanitate, nu se face printr” o 
evoluţie graduală, 'dela inferior .la superior, cum socotesc 
unii, ci consistă în opera spiritului care se urcă în salturi. 
străbătând materia. Este o deosebire de natură, nu numai 
de grad, între sufletul închis şi sufletul deschis. 
Se zice că învăţairea : virtuţilor cetăţeneşti se face în fa- 

milie,. că iubirea de familie ne prepară pentru aceea a pa- 
triei, şi că iubirea de patrie ne dute la aceea a omenirii.. 
Simpatia noastră s'ar lărgi astfel printr'un; progres con- 

-tinuu. Dar adevărul, observă Bergson, ne învaţă că noi - 
nu ajungem la umanitarism prin etape, parcurgând” fa- 
milia și națiunea. Există dela început ceva superior În - 
noi care ne duce spre înălțimi: spiritul care străbate 
mâteria.: Lumea, la începutul ei, nu apare fără scop cum 

.
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spun mecaniciştii, şi nici cu un scop clar determinat, aşa 

cum susţin finaliştii radicali. Ea consistă într'un spirit, o 

” libertate, care are o intuiţie vagă, un finalism vag, des- 
pre rostul său. O parte sa. înălțat spre ţintă, devenind 

- tot mai spirit, iar alta a căzut sub formă de materie. 
Incât în cele din.urmă constatăm o deosebire de natură, 

nu numai de grad, între o fiinţă și alta. Dar stă în pute- 

rea fiecăruia dintre noi să ne înălțăm, să ne spirituali- 
zăm, Omenirea geme pe jumătate sdrobită sub greutatea 
progreselor pe care le-a făcut. Ea nu ştie în deajuns 

că viitorul său atârnă de ea. Ea să vadă mai întâi dacă 

voieşte să continue a trăi. Ea să se întrebe apoi dacă 

voieşte numai să trăiască sau să facă şi sforţarea necesară 

pentru ca.să se împlinească, până chiar pe planeta noa- 

stră refractară, funcțiunea esenţială a universului, care 

este o maşină de făcut zei, | 

„24. Un alt sistem interesant din acest timp, şi care se 

prezintă ca direct opus evoluţionismului lui Spencer, îl 

- găsim în involuționismul lui Andre Lalande. Insă vom 
„reveni asupra lui. Continuând a considera doctrina lu 

Bergson, observăm că şi ea a fost pe cât de admirată pe 

atât de combătută, ca toate marile gândiri. Unii, ca.de 
ex; Maritain, -care profesează neotomismul, revenirea la 
tradiţia creştină a dui Sf. Toma din Aquino, deși susțin. 

superioritatea credinţei creştine faţă de rațiune, relevă 
partea exagerată a antiraţionalismului bergsonian. Filo- 

- sofia, în cea mai înaltă a sa formă, după ei, este Filosofia 

Creştină aşa cum ea se deduce din învăţătura lui Sf, 
“Toma din Aquino. Filosofia creștină consistă în rezul- 
tatul rațiunii ajutată, întărită, perfecționată, de revelație, 

" credinţă, de graţia divină propovăduită de Evanghelie: 
Căci, după cum spune Sf. Toma: graţia nu distruge na= 

tura, ci o perfecționează.: Alţii, ca James, partizani ai 
pragmatismului, ai doctrinei faptei, a- acţiunii, a empiri=.
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smului radical, sau studait cum “îl mai numesc ei, şi.după 
care. adevărul se definește prin teoria utilă, reuşită, ur- 
mată de practică, de fapte, confirmată de experenţă, — 
apreciază .intuiționismul gergsonian, fiindcă el arată 
exagerarea valorii atribuită conceptelor pur raţionale. 
Pragmatismul, sau învăţătura faptei, declară ei, este o 
religie, dar orice religie şi nu încă una anumită; exprimă 
misticismul dintre ceea ce se pretinde “suprademonstrativ 

” şi ceea ce se pretinde demonstrativ. Căci nu ştim î încă, spu- 
ne James, ce anumită religie va fi mai adevărată decât al- 
tele, în .sensul pragmatist, deoarece lumea se găseşte pe 

- cale de formaţie, și trebue să cooperăm, între noi, și toți cu. 
Dumnezeu, şi cu mistica şi cu ştiinţa, pentru a face să tri- 
umfe binele asupra răului. Nu cunoaștem originea univer- 
sului, ci constatăm prezentul privind viitorul: mersul plu- 
ralităţii spre unitate, — al lumii spre mai bine, un melio- 
rism. — James, deşi în ordine cronologică vine înaintea lui 
“Bergson, a fost citat aici fiindcă el apare mult impresionat 
de ideile acestuia, afară de acelea ale lui Stuart Mill sau - 
Peirce. Observăm că, pe lângă multe asemănări, există 
deosebire între James și Bergson cu privire la religie: 
James declară că nu ştie încă ce religie va fi mai adevă- 
rată; Bergson proclamă superioritatea creștinismului, deși 
în direcţia misticismului. 
- Unii care susțin religia creştină prin antiraţionalisra, 
inspirat direct din acela al gânditorului danez Kierke- 
gaara. sau asemănător lui, şi care sunt numiţi în ge- 
neral partizani ai filosofiei existenţiale, sunt înrâuriţi 
şi de intuiționismul lui Bergson. sau pragmatismul, 
lui James în acţiunea lor de a readuce creștinismul, 
cum zic ei, pe adevăratul său drum dela origine. 
Kierkegaard spusese la sfârșitul primei jumătăți și la 
începutul celei de a doua jumătăţi a sec. XIX, că biserica 
oficială creştină — în, deosebi cea catolică — a dat o prea 
mare importanță raţiunii umane, filosofiei, şi astfel s'a 

4 

/
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îndepărtat dela credinţa, dela religia, mântuitoare a pri: 
milor creștini. El ne recomandă să plecăm dela ceea ce 

este mai existenţă în noi, mai subiectiv, trăit real, istoric, 

de noi, mai empiric, dramatic, tagic, mai individual, pro- 
priu fiecărua dintre noi, în diversitatea în care suntem; 

să plecăm dela ceea ce avem mai greșit, mai păcat în trecu- 
tul nostru, pentru ca apoi prin salt, nu prin rațiunea 

progresivă, să revenim la credința mântuitoare dela care 
am căzut, Kierkegaard se afirmă ca adversar al filosofiei 

. Yaționaliste a lui Hegel. Şi unii dintre partizanii săi din 
sec. următor, XX, stăruesc asupra faptului că rațiunea şi 
ştiinţa sunt piedici pentru propăşirea filosofiei. Ci trebue 
să subordonăm credinţei rațiunea. Filosofia, zic ei, trebue 
să fie existenţială, un studiu care pleacă dela realitate așa 
cum ea este pe pământ, existență, adică esenţă sau spirit 
în accident sau materie, — nu numai esenţă sau. numai 
accident, — pentru a cunoaște din ce în ce această reali- 
tate în adevărata ei natură, prin salturi, prin alegere, — 
ori, ori, — nu prin conciliere, mniticare progresivă cum fac 
raţionaliştii. Incă odată, lumea în care trăim nu se înfăţi- 
şează ca o esenţă de o parte şi un accident de altă parte, 

ci apare ca o esenţă într'un accident, o existenţă, şi totuşi 
în care trebue să sărim dela inferior la superior, dela 
materie la spirit. | 

- Dela existență trebue să plecăm. Şi în acest. caz 

metoda filosofiei consistă în diferitele sentimente tra- 

Bice, sub formă de durere dulce, de paradox, ca ne- 
liniștea, grija, apăsarea, nostalgia, dorul, silința de a 
retrăi trecutul ca să-l facem mai bun decât a fost. 
Prin această metodă ajungem mai mult decât să cunoaş- 
tem, trăim, vedem că existenţa noâstră actuală este un 
păcat, — o despărţire, — ex-sistere, — a noastră de 
Dumnezeu, și în același timp o credinţă, o religie, o 4o- 
rință. de reunire a noastră cu Dumnezeu. Să ne simțim 
că suntem păcătoşi pentru a: ne mântui, Suntem în ex- 

4
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tazul vieţii când avem oroare de vieaţă. Trebue să tre- 
_cem printr'o serie de paradoxe, care pentru un. raţio- - 

nalist sunt adevărate scandaluri, dar care pentru un 

credincios sunt însuşi mersul nostru către divin. Prin 

această metodă noi ne retragem în trecut, în noi, pentru 

ca, printr'o tot mai deplină trăire a- acestui trecut, să 
mergem mai departe în viitor, mai sus. Există o continuă 

repetiție, dar care alcătueşte însuşi mersul nostru către 

divin. Această filosofie, zic unii dintre adepţii săi, nu în- 
seamnă filosofia creştină "oficială, augustiniană sau to- 

_mistă, căci nu se poate concepe o unire între filosofie și 

creștinismul rațional oficial. Ea este creştinismul în for- 
ma lui dela început, care trebuia să se accentueze din ce 

în ce în adevărata lui natură, — existenţială, — însă pe 
„care biserica oficială l-a deviat din drumul său, uitând 

„că Iisus Hristos exprimă existenţa, Dumnezeu-Om. 

“Concepţia lui Kierkegaard a fost şi ea preamărită de 
urii, -şi viu atacată de alţii ca fiind aceea a unui 

protestant, a unui romantic. În orice caz, mulţi din- 

tre “partizanii săi, din timpul apariţiei actualei noas- 
„tre lucrări, găsesc un sprijin în antiraţionalismul lui 

James şi-Bergson. Printre aceştia se citează filosofii Hei- 
„+ degger, Jaspers, teologul protestant Karl Barth. Dar şi 

"între ei sunt nuanţe, nu au toţi absolut aceeași concepție. 

Sunt și filosofi creştini care au legături cu teza lui Kier- 
„kegaard dar fără a se inspira direct din ea, şi care, având 
și alte izvoare, simpatizează şi cu pragmatismul lui Ja- 
mes şi întuiţionismul. lui Bergson. Să considerăm aici 
unul dintre aceștia. 

Berdiaeff își: întitulează una , din cărțile sale Spirit şi 
Libertate, — Incercare de Filosofie Creştină. El profesea- 
ză un anumit creştinism, ortodox, rus, pe care îl socoteşte 
în afară de toate curentele pornite din Kierkegaard, dași 
având asemănare cu acestea, dar afost într'o anumită . 
măsură înrăurit şi de James şi Bergson, pe lângă alţii ca
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" Bâhme, Solovieii, etc. Oreaţia lumii, observă el, nu s'a 

sfârşit. Omul trebue să-coopereze cu Dumnezeu la termi- 

narea ei. Conştiinţa biblică, aceea a Vechii Alianțe, nu. 

vedea decât o parte a lumii, însă ea o lua ca totală. Aceas- 

tă cosmogonie s'a transmis însuşi creştinismului, care se- 
desprinde greu de ea. Să ştim că Dumnezeu este atotpu- 
ternic faţă de fiinţă, şi nu față de neant, de libertatea ne- 
luminată din prăpastie,. din care a fost creată lumea, 
fiinţa; şi de aceea există răul. Dar noi putem, şi trebue, cu 
ajutorul libertăţii noastre, să luptăm împreună cu Dum-= 
nezeu împotriva răului. Această cooperare alcătueşte una 
din caracteristicile fundamentale ale adevăratului creşti- 
nism, ortodox, cu deosebire ale acelui rus, crede Berdiaeftf. 

In același timp, alţii urmau, urmează alte căi, Printre 
aceştia îl cităm pe Andre Lalande, pe care l-am amintit, 

-a. cărui doctrină, numită involuţionism, se opune spre 
„completare, ca și aceea a contimporanului său ceva mai 
în vârstă Bergson, evoluționismului spencerian, dar în- 

- run înţeles raţionalist creştin deosebit de acela intuiţio-— 
nist mistic al filosofiei lui Bergson. L-am citat mai amă- 
nunţit în alte lucrări. Il reamintim. Lalande își formulea- 
ză teza examinând definiția lui Spencer că evoluţia este 
integrare de materie însoțită de o risipire de mișcare, în 
timpul căreia materia trece dela o omogeneitate indefi- 
nită, incoerentă, la o eterogeneitate definită coerență. Doc- 
trina noastră, opusă evoluţionismului, zice el, socotește că 
sunt pretutindeni, în fenomene şi în legile observabile, 
două vecţiuni de sens invers, dintre care una, când este 
vorba de oameni, se manifestă în vieaţa instinctivă şi ma- 
terială, alta în desvoltarea intelectuală şi morală. Ea opu=: 
ne principiile raţiunii, diversităţii sensaţiilor, şi dreptul. 
luptelor naturale. Ea prepară formule care lasă loc mer- 
sului invers, şi consideră orice transformare nu ca o 
dreaptă ci ca o traiectorie curbată de tendinţe antagonis- | 
te : legea naturii şi aceea a gândirii. Această opoziție pare 

.
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să fi fost ideea dominantă a filosofiei lui. Platon, a budis- 
mului şi a creștinismului, prin care ea rămâne încă activă - 
în îaţa ideii contrarii. Şi în lumea fenomenală, care con- 

sistă în acest dualism, oamenii propăşesc cu adevărat 
când iau cunoștință că trebue să meargă, și se silesc să 
meargă, în direcţie involuţionistă sau dela diversitate, dela 

“eterogen, către unitatea intelectuală, spirituală, către 
-omogen, și nu evoluționistă sau dela omogen la eterogen, 

către diversitatea instinctivă, animalică, materială ca în 

filosofia lui Spencer. - 

..25, Dar, după cum am spus, alții urmează alte căi. 

PD. Gr. Tăuşan, într'o comunicare făcută la Academia Ro- 

mână *, analizează pe unii dintre cugetătorii români, pe 

D-nii C. Rădulescu-Motru, 1. Petrovici, P. P. Negulescu, 
“Lucian Blaga, — socotiți de D-sa ca fiind personalităţile - 
care au reușit să imprime studiilor metafizice o notă per- 

sonală, un adaus la metafizica universală. Să-i examinăm 
pe acești gânditori, atât prin analiza D-lui Tăuşan cât şi 
prin cunoștința noastră despre ei. Constatăm diversitatea 

"pe lângă unitatea pe care o' căutăm. Ii cităm în ordinea | 

ior cronologică, şi îi redăm, pe cât cu putinţă, prin înşile 

propriile lor cuvinte. Le expunem unele idei într'o formă 

mai desvoltată, findcă sunt Români, şi această carte se - 

adresează acestui neam în. special, şi omenirii în gneral. 

-„D. C. Rădulescu-Motru observă că filosofia, — adevă- 
rata filosofie, aşa cum trebue să fie,—este studiul raportu- 
rilor între diferitele cunoștințe. Ea consistă în ştiinţa care 

„pleacă dela constatarea că diferitele științe speciale sumt 
relative, nu absolute cum afirmă unii savanţi specialiști, 

„şi care se înalță deasupra științelor speciale, Ea se înalță 

1. Gr. Tăușan, Câteva sisteme metafizice româneşti, în Ccintri- 
buţii filosofice şi literare, Bucureşti, editura Casei Șooalelor, 1940, 
p. 65 şi urm. - .
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deasupra acestora, pentru ca, în vederea unei ştiinţe mai 

depline, să le studieze, să le armonizeze, să le găsească o 

"mouă posibilitate de propăşire, și nu numai, cum cred unii, 

să unifice pur şi simplu în sisteme enciclopedice rezulta- 

tele lor. Și, din treapta superioară în care se află, filosoful 

deschide, prin intuiție sau judecată originală, drumuri 

nouă științelor speciale, fără a interzice altor filosofi liber- 

tatea de a proceda altfel, potrivit intuiţiei lor. Filosofia 

studiază lumea din toate punctele de vedere. Alături 

de științele speciale mai sunt, între altele, metafizica, 
arta, religia. Şi acestea deci intră în preocupările filosofu- 

lui. Raporturile între ele sunt o corelaţie. D. Motru este 
un filosof raționalist, care nu exclude experienţa, şi care, 

pentru a face un pas mai departe în răspunsurile la pro- 
blemele puse, caută să se întemeieze pe datele ştiinţelor 
speciale pozitive, pe progresul lor, oricât de relative sunt. 
aceste date. Se poate numi.un probabilist. Formulează 

treptat afirmațiunii numai cu rațiunea cea mai clară cu 

putință, numai bazat pe datele ştiinţifice, pozitive, cele: 

mai precise cu putinţă. Ne spune că nu trebue să înlo- 

cuim realul prin ideal, munca adevărată cu munca de 

mântuală, judecata cumpănită şi controlată cu vorbăria 

deslânată, lăsată să curgă la voia întâmplării, să ames- 
tecăm raționalul cu misticul sub motivul că realizăm o. 
sinteză superioară, 

| Metatizica, observă D-sa, constitue ştiinţa care are de 

scop a ne da cunoştinţa cea mai completă şi cea mai puţin 

relativă despre lume. In scopul pe care îl are de îndepli- 

nit, ea se atinge cu arta, și mai ales cu religiunea. Scopul 
artei şi al religiei se defineşte chiar de unii întocmai ca şi 
acel al metafizicei. Dar cu această asemănare există și o 
deosebire. Absolutul pe care ni-l dă cunoştinţa metafizi-— * 
cei este altul: decât acela pe care ni-l înfățișează for- . 
mele artei, şi decât absolutul pe care ni-l dă credința 
religioasă: absolutul metafizic consistă într'o gândire.
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care, deşi deasupra ştiinţelor speciale, se sprijine totuși 

pe metodele Ştiinţifice experimentale, pe când absolu- 

tul artei și al religiei se prezintă ca. desprins de orice 

metodă experimentală. Frumosul artei se contemplă nu 

se dovedește; şi convingerea religiei se impune prin alte 

mijloace decât prin acelea ale raţionamentului. Metafizica 

se susține pe logica gândirii, şi, prin aceasta, pe metoda 

științifică, pe când arta şi religia se susţin pe logica sen- 
timentului. Și metafizica ne face să înţelegem realita- 
tea ca o energie care evoluiază. Realitatea, — energia, 
— îşi confundă evoluţia sa cu procesul de formnaţie al 

- personalităţii în care se rezumă toate corelațiunile. Cele 

două aspecte principale sub care ne apare realitatea, — 

fenomenele fizice sau materiale şi fenomenele psihice 

sau sufletești, — sunt înfăţişerile aceleiași realități, ale 

personalismului energetic.. Realitatea este personalismul 

enengetic, — puterea sufletească, — un monism. 

D. Motru se abţine oarecum a da un răspuns categoric 

la ceea ce formează esenţialul în: problemele religioase, ca 

existența lui Dumnezu, explicarea raportului între Dum- 

nezeu și lume. După cum am spus, D-sa înaintează în do- 

“meniul religiei numai în măsura în care dispune de raţiu- 

-nea cea mai clară cu putinţă, de datele științifice, pozitive, 

cele mai precise. Observă că adevăratul filosof, oricât 

de sigur ar fi pe cugetările sale, ştie că ultimul cu- 

"vânt despre înţelegerea lumii şi a vieţii, pe care filosofia 

îl unmărește, nimeni nu l-a spus încă, și poate nici nu-l 

va spune vreodată. Totuşi, filosofia având un orizont mai 

larg de cercetare decât îl au științele speciale, tolerează 

mai mult decât acestea diversitatea, coexistenţa afirmaţii- 

lor diferite, toleranța ei nefiind slăbiciune, ci o consecin- 

ță care decurge din însăşi natura filosofică. Astfel, d. Mo- 
tru constată şi: posibilitatea de a explica pe baze științiii- 

ce lumea pe care credincioşii și-o explică şi prin credinţă. . 

D-sa admite coexistența științei, a filosofiei, metafizicei,
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artei, religiei. In tradiţia biblică, Dumnezeu, zice D-sa, a 

făcut pe om după chipul şi asemănarea sa; în ipoteza 
noastră, metafizică ştiinţifică, a personalismului energe- 

tic, a monismului, evoluţia face pe om după chipul şi ase- 

mănarea realităţii totale. In tradiţia biblică personalitatea 

omenească era socotită ca o copie după o personalitate su- 

pranaturală, pe când -în ipoteza noastră pensonalitatea . 

omenească este produsul necesar al evoluţiei realității. Şi 

“studiile îl duc şi -la teza filosofică, metafizică, formu- 

lată din punctul de vedere ştiinţiiic, pozitiv, că pare po- 

sibil ca în viitor omul să-și poată făuri singur destinul, 
„ deoarece făurirea, destinului stă în puterea noastră sufle- 
tească, se reduce la orgânizarea de către noi a posibilită- 
“ților de care dispunem, consistă în răspunsul pe. care îl 
dăm vocației noastre. Dar mai întâi trebue să ne cuonaș- 

„tem vocaţia, virtualităţile de care dispunem, pentru a le - 
pune în valoare. Destinul înseamnă durata sau, mai bine 
zis, timpul trăit, cât şi cum l-am trăit, sau îl trăim, fie- 

tinul este felul « cum fiecare î își i întrebuințează, realizează, 
își. actualizează virtualităţile sale, vocaţia. Ă 

Totuşi, d. Motru mărturiseşte că a fost, este preocupat 
de problema Dumnezeirii, precum şi de aceea a sufletului 
românesc, ca şi de aceea a ştiinţei, a metafizicei, artei, filo- 
sofiei. Şi totuși, D-sa nu formulează un răspuns direct cu 
privire la problema Dumnezeirii, Căci nu are încă datele 
"necesare în această privinţă. Ci constată că soluţiile dife- 
ritelor probleme, deci și a acesteia, pot să coexiste pe dru- i 
muri deosebite. D-sa merge cu raţiunea în domeniul reli- 
giei, al discuţiei, ca de altfel în orice domeniu, numai în 
măsura în care, se poate sprijini pe raţiunea clară, pe 
ştiinţa precisă. Așa, de ex., constată că împrejurările, 
1mprecise, din trecut, au făcut ca naționalismul nostru să 
se ridice pe baza creştinismului, a ortodoxismului. Spiri- . 
tualitatea bisericii ortodoxe se confunda cu spiritualitatea
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naţiunii române. Dar actualele împrejurări au devenit ast- 

fel încât, în viitor, noul nostru naționalism, — Românis- 

mul, — nu se mai poate desvolta sprijinindu-se pe 'orto- 

doxism. Românismul și ortodoxismul nu pot fi contopite 

fără să se păgubească reciproc, fiindcă natura spirituali- 

tății unuia este cu totul diferită de a celuilalt. Orto- 

doxismul nu poate merge mai departe în serviciul 

unei spiritualități naţionaliste, fără a-și pierde ca- 

racterul de spiritualitate religioasă creștină ; iar Româ- 

nismul nu poate menge mai departe pe baza ortodoxismu- 

lui decât cu preţul abdicării sale dela rolul de promotor 

al progresului în ordinea economică şi politică a Româ- 

niei- Fuziunea lor, cum o pretind unii, nu poate fi, pe vii- 

tor, decât dacă unul sau altul îşi trădează chemarea. In 

adevăr, Ortodoxismul, ca. spiritualitate creştină, trebue 

să rămână în veci deasupra intereselor pământeşti. Fon- 

dul său este o revelaţie: revelaţie invariabilă. Ortodoxis- 

mul se poate desluşi prin examinarea tradiţiilor, dar nu 

moderniza în spiritul timpului. Chemarea ortodoxismu- 

lui este să ţină, în vecii vecilor, învăţăturile lui Hristos în 

forma lor nealterată. Românismul, dimpotrivă, va să zică 

spiritualitatea care ne dă mijlocul de a merge cu vremea, 

de a ne moderniza. El este focul care purifică etnicul 

nostru pentru a-l pune pe acesta în măsură să creeze 

apere originale. Ortodoxismul consistă în tradiţie, Româ- 

nismul este vocaţie. A face din Românism un gest al Dum- 

nezeirii, pentru izbânda spiritualiăţii creştine ortodoxe, 
este o deșertăciune... A face din spirtualitatea cerştină or- 

todoxă un instrument în .serviciul Românismului este o 

apostazie. Ceea ce formează caracterul diferenţial al orto- 
doxismului consistă în întemeierea lui pe tradiţie. El nu 

„este ca alte forme de.creştinism, ca de ex. protestantismul, 

care dau drum liber părerilor personale, şi la care crești- 

nismul ajunge să fie după capul fiecăruia. Unii susțin că 

preoții noştri trebue să facă mai multă filosofie. Teologii
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care râvnese să i înlocuiască tradiţia prin argumentări fi- 
losofice au o îngâmfare pretențioasă în aplicarea logicei 
'raționaliste. Adevărata învăţătură creştină nu este lăsată 
la descoperirea întâmplătoare a teologilor filosofi, ci 
există nestrămutată așa cum au. cunoscut-o primii aposio, 
ai lui Hristos, 

Şi totuși, continuând, d. Motru recunoaște o în- 
Trâurire a creştinismului, a moralei creştine, a Evan= 
gheliei iubirii asupra etnicului, a naționalului. Btă- 
cul creştin, observă D-sa, a venit ca să purifice şi, să 
înnobileze etnicul existent al popoarelor ajunse la un anu- _ 

„ mit nivel de cultură. Morala cere dela inovatorul ei mie 
tare de sine, sacrificiul chiar de sine. Pe terenul ştiin- 
ţei şi al tehnicei, activitatea. inovatorului se poate asocia, 
şi de fapt se şi asociază totdeauna, cu dorințe egocentrice. 
De aceea, inovatorii pe terenul moral sunt nu numai rari, 
dar lumea se îndoeşte chiar că ar fi de aceeaşi natură cu 
ceilalți oameni. Eticul creştin apare faţă de morala timpu- 
lui, în care s'a produs, aşa de ridicat încât nu face îndo- 
ială că izvorul lui este de inspiraţie divină. Ă 
Am redat aici într'o formă sintetică doctrina d-lui C. 

Rădulescu-Motru. D-sa personal nu. declară că are cre- 
dinţă, în înţelesul cât. mai exact al creştinismului, 
însă constată că ştiinţa, — încă incompletă, — pe care 
d-sa se bazează, nu-l duce la concluzia să nege exis- 
tenţa, legitimitatea, credinţei la alţii. Şi nu ştim, observă 

"d-sa, dacă o atare problemă, aceea a Dumnezeirii, nu este 
în veci insolubilă. D. Motru ne apare ca un teist raţionalist, 
sau un raț:onalist teist. Spiritul raționalist, ne spune d-sa 
însuși, s'a tradus la mine în neţărmurita încredere în va= 
-loarea ştiinţei. Sunt convins că părticica de dumnezeire, 

"pe care o are sufletul omenesc într” însul, consistă în fune- 
țiunea raționamentului. Aceasta este unica funcţiune. ne- 
pieritoare din sufletul omenesc. Incât d-sa nu se afirmă 
ca un credincios propriu zis, dar nici ca un necredincios,. 

- | , 8
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" Admite coexistenţa religiei şi a ştiinţei. Problema Dum- 
- nezerii, ca şi aceea a sufletului românesc, îl preocupă din 

„ce în ce. Şi ne amintește că rațiunea divină se află: mai 

presus de logica. umană. 

_D. P. P. Negulescu are o altă concepţie. D-sa ne 
apare mai ales ca empirist, pozitivist, evoluționist. Fi- 
losofia, pentru d-sa consistă în studiul enciclopedic al 
ştiinţelor” speciale, în scopul realizării treptate a uni- 
tăţii. universului. Religia este o explicare închipuită,” 

menită să dispară în fața progresului ştiinţei. Filosofia 

se prezintă că o explicaţie generală a lumii, ca o luptă a 

omului de a se feri pe de o parte de scepticism, și de a 

nu cădea pe de altă parte în dogmatism. Pentru a-şi ex- 
plica lumea, omul primitiv a început prin religie. Insă 
aceasta, fiind o simplă închipuire, a. dus la scepticism. 

Și scepticismul, la rândul lui, neputându-se menţine, a 

fost înlocuit cu Gogmatismul. Dar din conflictul extre-. 
melor a rezultat mersul progresiv al științelor pozitive. * 

Şi filosofia, în forma sa evoluată, este studiul en- 

ciclopedie al ştiinţelor. Totuşi, din ce au. fost odată 
religie, metafizică, se mai păstrează încă urme care 

continuă să existe, cel puțin ca instincte, deşi consi- 

" derarea ştiinţelor ne face să întrevedem zădărnicia lor, 

întrun timp mai mult sau mai puţin îndepărtat. Şi unul 
din scopurile noastre, filosofice, trebue să fie acela de 

a aduce contribuţia noastră la justa preţuire a rolului - 

ştiinţei, pozitive, în soluţionarea problemelor pe care ni 

le punem. Astfel, oamenii au avut totdeauna dorința de 

a-și cunoaște destinul, ridicând un colț măcar al: vă- 
lului ce le acoperea taina propriului lor viitor. Căile însă 
pe care au încercat să-şi satisfacă această dorinţă au fost, 
după timpuri, locuri, popioâre, împrejurări, foarte di- 
ferite: mijloacele magice, astrologia, . oracolele, cărțile 
sibylline, Rabbala, etic. Cu toate acestea, au venit, cu tizn-
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_pul, gânditori care au arătat că singura putere a omului 
asupra fenomenelor stă în ştiinţă. Şi, în adevăr, s'a do- 
vedit posibilă prin ştiinţă, prevederea, fenomenelor în or- 
dinea fizică. Dar s'a căutat această posibilitate şi în do- 
“meniul lumii sufletești, morale. Aici au survenit dificul- 
tăţi, deoarece acest domeniu este încă puţin cunoscut 
ştiințificește. S'a pus deci, sau s'a „repus, problema desti- 

„nului, în termenii, între alţii, ai genezei fonmelor culturii, 
ai genezei sistemelor de idei, sau ai factorilor care de-.: 
tenmină apariţia şi orientarea cugetării filosofice: în ce 
măsură putem şti de ce unii oameni devin filosofi, iar 
alţii nu, şi de ce unii filosofi ajung să înţeleagă lumea: 
în unele chipuri, iar alţii într'altele ? 

Studiind chestiunea, d. P. P. Negulescu a fost condus să : 
constate originea biologică a vieții sufleteşti, şi că unul din 
factorii căutaţi îl alcătueşte nevoia organică de a cunoaşte. 
Această nevoie există, avident, la toţi oamenii. Insă . 
ea mare la toţi aceeaşi intensitate. La filosofi ea 
este excepțională. Această intensitate pare înnăscută 

„ca posibilitate sau virtualitate, organică, şi ea ră- 
mâne latentă până când. împrejurările, adesea în- 

tâmplarea, îi permit să se manifesteze. Prin urmare un 

altul dintre factorii căutaţi consistă în împrejurări, în 

mediul ştiinţific, artistic, filosofic, al timpului consi- 
derat, adesea în întâmplare. Apoi' omul care aspiră să fie 

filosof are trebuință de o putere de muncă extraordi- 
nară, pentru ca să poată aduna imensul material 'de cu- 
noștințe particulare, indispensabil pentru un filosof, care 

„nu este un savant specialist, cantonat într'o problemă 

- mănginită şi izolată. Şi el are nevoie de stăruință, pentru 
ca să nu se descurajeze în faţa dificultăților acestei 
munci. El are trebuinţă, mai departe, de o mare doză de 

obiectivitate în prețuirea materialului pe care îl adună, 
precum şi de o mare doză de pătrundere critică în des- 
prinderea concluziilor. El -mai are trebuinţă de un mod
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propriu de a gândi aceste concluzii, pentru ca să le dea o: 

formă personală sau originală. Dar toate aceste calităţi 

sufleteşti ale unui om ce s'a îndreptat către filosofie, se 

pot constata fără prea multă greutate, când sau mani- 

festat, când avem adică dinainte-ne rezultatele lor. cris- 

ializate în opere filosofice. Putem chiar, atunci, să le 

explicăm apariţia, cu ajutorul factorilor pe care i-am 

trecut în rev:stă. Intrebarea este dacă putem și prevedea 

apariţia lor înainte de a se manitesta. Trebue să spunem 

că ştiinţa, în această privinţă, n'a ajuns încă la o preci- 

'ziune propriu zisă. Evoluţia intelectuală a omenirii se află 

abia la început. Totuşi, trebue să semnalăm rolul pe care 

noi îl avem, așa mici şi slabi cum suntem, în evoluţia in- 

„telectuală a omenirii. Fără străduinţele noastre obscure 
de astăzi, n'ar fi posibile progresele strălucite de mâine. 

Dar atunci cum rămâne cu așa numitul „specific naţio- 

nal“* ca factor determinant în apariția și orientarea cul- - 
turii, a cugetării filosofice? Să ne aducem âminte de ceea 

"ce am stabilit când am examinat acţiunea factorilor ce 

determină apariţia şi orientarea cugetării filosofice; In- 

fluența acestor factori este incontestabilă, în principiu. 

N'am putea-o tăgădui, cu destulă îndreptăţire, atunci 

când o analizăm în general, adică schematic şi abstract. 

însă când voim s'o determinăm în cazurile particu- 

lare, concrete, suntem siliți să constatăm că mo putem 

nici stabili cu siguranţă, nici doză cu preciziune. Acelaşi 

lucru se poate afirma şi despre influenţa factorului etnic, 

“In principiu, ea nu poate să nu fie reală. Când e vorba s'o 

stabilim însă în fiecare caz în parte, î încep incertitudinile. 

'Trebue deci să ne deprindem cu ideea că cele mai multe 

din problemele de care ne ocupăm, dacă nu toate, trebue 

să rămână deschise. 
Dar nerăbdarea instinctului metafizic, zice d. P. 

P. "Negulescu, vrea pretutindeni explicări închișe, com- 
plete, definitive. Asemenea explicări, când: ni se dau
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de metafizicieni, ne satisfac, e drept, mai mult decât 
părerile fragmentare şi îngrădite de atâtea rezerve ale 
oamenilor de știință. Această. satisfacție este însă, din 
nefericire, iluzorie, Când, chinuiți de problemele ce ne 
răpesc liniștea sufletească, ne adresăm ştiinţei, slujitorii 
ei modeşti se mărginesc să ne arate grămezile de ma- 
teriale pe care le strâng cu zel, în vederea vastelor con- 
strucţii ce se vor ridica mai târziu, pe terenurile pe care 
asudă ei, astăzi, cu atât de puţin profit, şi care nu sunt 
-deocamdată decât simple „șantiere“, Dacă, nemulţumiţi 
de răspunsurile lor, ne adresăm metatizicei, pontifii ei 
orgolioși se grăbesc să ne conducă pe coridoarele obscure 
ale templelor în care oficiază, până la ușa sanctuarului 
„misterios, şi, când o întredeschid cu scumpătate, ne arată, 
ca pe ochiul de stidlă al unei panorame, un monument 
măreț, ridicat gata, în întregime, şi împodobit, în toate 
amănuntele lui, cu toate îrumuseţile posibile şi imagina- 
bile, Priveliştea neașteptată nu poate, se înţelege, decât 
să ne încânte. Dar monumentele pe care metafizicienii le 
Propun admiraţiei noastre, câ şi tablourile spectaculoase 

* ale panoramelor cu care le-am comparat, sunt numai: zu- 
„grăvite. Impresia pe care ne-o produc ele, oricât ar fi de 
profundă, e numai un „efect de perspectivă”, — intele- 
tuală -și, mai ales, afectivă. In schimb grămezile de ma- 
teriale ale oamenilor de ştiinţă, oricât ar părea de informe, 
sunt reale, Iar construcţiile ce se vor înălța odată cu aju- 
torul lor, dacă nu vor fi pompoase, vor fi utile și, în orice 
caz, nu vor consta în simple iluzii de optică sufletească ale 
unor oameni prea grăbiţi, prea îndrăsneți sau, câteodată, 
prea puțini scrupuloși. Ele ne vor duce la puritatea artei, 
a moralei. Prin urmare, d. P. P. Negulescu apare ca 
fiind mai ales empirist pozitivist, evoluționist. Totuși, 
d-sa, observă unii, între care d. Gr. Tăușan, este, prin 
„generalizările sale, metatizician. Apoi d. 1. Petrovici gân- 
-dește mai cu seamă ca raţionalist, şi se declară, d-sa
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însuși, filosof metaficizian, deşi se sprijine, şi d-sa, pe 

| date ale experienței, ale ştiinţelor pozitive. 

D-l 1. Petrovici. se afirmă, ca a. Motru, un filosof metafi- 
zician, raționalist iprobabilist, care nu exclude experiența, 
dar în alt gen. D-sa, pentru a cunoaște lumea, merge 
treptat cu raţiunea, în cercetarea datelor. ştiinţifice, până 
la ultima limită a raţiunii, dincolo de zare, şi nu numai 
până la limita zonei sale cea mai luminoasă. Concepţia sa 
despre univers se deosebeşte, prin urmare, de aceea a 
d-lui Motru, de aceea a d-lui P. P. Negulescu. D-sa con-  . 

„stată că filosofia este continuarea convergentă a diferi- 
telor discipline, ştiinţe, arte, etc., care aspiră la o concepție 
obiectivă, adecvată, a lumii, și anume studiul raporturilor 
acestora, ca între ştiinţă şi religie, între inteligenţă, sau 
rațiune, şi credinţă. Şi d-sa își propune, între altele, să 
ne arate că raţiunea, filosofia, metafizica, nu exclud cre- 
dința, religia, dar ne dau o explicaţie despre lume mai . 
satisfăcătoare decât credința, decât religia, deși numai 
probabilă şi nu absolut certă. Căci filosofia, examinând !' . 
datele ştiinţelor prin rațiune, ne înalță la metafizică, spre: 
cunoştinţa deplină. Și, prin aceasta, ne face să vedem că 
este reală, necesară, legitimă, credința, dar subiectivă,” 
sentimentală; că religia este reală, necesară, legitimă, 
dar ca aplicaţie, ca practică, a metafizicei, a teoriei, pen- 

"tru ca metafizica trecând prin religie să-şi continue as- 
censiunea. 

„ Lumea, pentru: d-sa, consistă într'o fulguraţie limitată, 
desprinsă din unitatea iniţială, într'un elan vital pe care- 

noi, oamenii, îl simțim prin credință, și îl cunoaștem, 
cu probabilitate, prin rațiune. La spatele. fiecărei in- 

dividualități, — fulguraţie limitată, desprinsă din uni-- 
tatea inițială, — se găsește divinul sub formă de vir- 

tualitate adormită. Dar adesea există conflict, în ființa 
umană, între credinţă şi rațiune, între ştiinţă şi religie. 

/
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Şi filosofia, în accepțiunea despre “care am vorbit, a- 

planează acest conflict. Intre rapiditatea explicaţiei - 
teologice, a religiei care vrea să rezolve dintr'odată e - 

nigmele universului, şi lenta investigaţie ştiinţifică ' ce 

nu se grăbeşte de loc, filosofia ocupă o poziţie mijlocie, 

ea este citirea cărții lumii cu witeză mijlocie. D. |. Pe 
trovici, pentru a ne face să-i înțelegem cât mai bine 
doctrina, ne citează în această privinţă, şi însuşi pro- 
priul său caz. Eu, zice d-sa, am revenit la credinţă, 

— lao "credință purificată, — după- o etapă de feroce 

ateism, — nu graţie bisericii, ci filosofiei. Cu alte cu- 

vinte, oamenii vin în lume având în acelaşi timp atâto' 

predispoziţie spre credință, o oarecare credinţă, cât și 

rațiunea, inteligenţa. Şi credinţa trebue să-i ajute rațiunii 

în mersul acesteia către aflarea adevărului suprem, după 

cum rațiunea trebue să ne ducă la o credință mai pu- 

rifcată, pentru ca apoi raţiunea să treacă dincolo spre 

cunoștința absolută. 

Eu, explică d-sa, departe de a socoti că între nă- 

zuința religioasă şi mentalitatea ştiinţifică ar fi .vreo 
vrăjmășie, nu cred nici. măcar că sfera religioasă şi 
cea ştiinţifică ar trăi străine şi indiferente una de 

alta. Sunt încredințat, dimpotrivă, că ele se pot nu 
numai acomoda prieteneşte, dar chian susține reci- 

proc, relevând, pentru cazul nostru, că aspiraţia reli- 

gioasă poate da un &fectiv ajutor preocupării. științifice. 

Emoţia religioasă, ridicându-ne deasupra grijilor  mă- 

runte şi a intereselor zilnice, face o minunată şcoală de 

abnegaţie şi. desinteresare, deci, pentru zămislirea unor 

stări sufleteşti 'care sunt âşa de necesare şi cercetării . 

“ştiinţifice. Acela care s'a înălțat cu gândul până la Dum- 
nezeu, este bine preparat sufletește pentru a se pune 

în serviciul adevărului şi al științei, uitându-se pe sine. 
Și putem să adăugim că numai acela va fi sortit să creeze 
ştiinţă serioasă, care va aduce în pasiunea studiului ceva.
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din emotivitatea şi vibrația religioasă. Dar la uni dintre 
noi, din cauza împrejurărilor în care ne aflăm la un mo- 
ment dat, ca de ex. înrâurirea ştiinţelor pozitivie, credința 
apare o ficţiune în fața raţiunii, ca şi religia în faţa, 
ştiinţei. Totuși, dacă ne continuăm studiul asupra știinţe- 
lor înșile, printr'o filosofie care, cu ajutorul raţiunii, in- 
terpretează, nu alungă, experienţa, constatăm că în rea- 
litate credinţa se afirmă mai puternică, nu a dispărut, și 
trecem dincolo, mai asiguraţi, în căutarea adevărului. 
Insă, prin chiar această constatre, noi nu trebue să uităm 
că religia, la originea sa, a fost în mare parte fructul ra= 

„țiunii. Fără a nega diversitatea izvoarelor spirituale din 
care se nutrește credința în divinitate, nu trebue să sub- 

- estimăm rolul esenţial al elementului intelectual care a 
prezidat la nașterea ideii de Dumnezeu, şi la conserr 
varea ulterioară a acestei idei în contra inimiciţiei tutu- 
ror criticelor. Fără osatura intelectuală nu s'ar fi putut a- 
junge la noțiunea ae Dumnezeu, și această noţiune nu s'ar 
fi putut păstra. Stările afective n'au autoritatea care tre- 
bue pentru a afirma această realitate. Ceea ce dă consis- 
tenţă credinţei în Dumnezeu şi întreţine convingerea în, 
existența lui: este, prin urmare, participarea efectivă a 
factorului intelectual. 

Montaigne, observă d. 1. Petrovici, avea dreptate 
când zicea: „Trebue să însoțim credința în Dum- 
nezeu cu toată rațiunea care este în noi“. Adică o 
argumentare intelectuală, chiar cu rezultate numai pro- 
babile, se prezintă ca mai satisfăcătoare decât pura credin- 
ță, subiectivă, sentimentală. Putem să cităm ca exemplu 
argumentul cosmologic. Acesta, care pleacă dela examina- 
rea lumii, consistă în a ne arăta, prin datele ştiinţei, ca- 
racterul contingent al lumii, şi deci necesitatea de a ad- 
mite drept cauză a acesteia ființa necesară, pe Dumne- 
zeu. Scoborîrea dialectică dela Dumnezeu la lume < mai - 
anevoioasă decât ridicarea dela lume la fundamentul ei
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transcendent şi divin. Dacă nici ridicării, oricât me va Fi 
părut de temeinică, nu i-am putut acorda grad de cer- 
titudine stringentă, cu cât va fi mai ipotetică o descin- 
dere care ar pleca dela Dumnezeu însuși şi ar ambiţiona 
să explice geneza cosmică şi aspectele existenţei! 

In prima eventualitate se pleacă dela un teren cunos 
cut, — lumea sensibilă, — și se merge, mânat de pu 
terile raţiuni, spre vagi conturări, dincolo de zarea lim- 
pede a viziunii. Dar în cel de al doilea caz se porneşte 
dela o lumină abia întrezărită, dela un absolut, căruia, 
pentru a-i sunprinde taina creaţiei, ar trebui să te con- 
topești cu dânsul, eliberându-te de acele limite nemi- 
loase care te menţin la suprafaţa lucrurilor, interzicân- 
du-ţi strătundul existenţei. Intemeindu-ne deci mai ales 
„pe argumentarea intelectuală, înțelegem din ce în ce 
că noi suntem străbătuţi de un elan vital care vine de jos 
şi care tinde să treacă mai departe, deasupra noastră. 
Dumnezeu ar fi expresia concentrată de noi asupra 
treptelor viitoare, precum și asupra forțelor latente care - 
ne fac posibilă ascensiunea. Ideea de Dumnezeu este ca 
şi Neantul un punctus terminus, unde: gândirea obosiţă 
caută odihnă. Dar ideea de Dumnezeu este echivalentul 
existențial şi fecună al ideii de Neant radical goală şi 
nefecundă: Şi, admițând teoria idealității timpului din - 
filosofia lui Kant, Dumnezeu nu reprezintă o perfecțiune 
în curs, ci perfecțiunea transcendență, realizată din eter- 
nitate, odată pentru totdeauna, Insă cu toată deplinăta- 
tea transcendenței, lumea nu ne apare complet în afară de 
Dumnezeu, ba putem să zicem că ea constitue aspectul 
dinamic al divinității. Făpturile finite se pot considera 
ca întrupările unui Dumnezeu travestit. S'ar putea o- 
biecta că Dumnezeu astfel conceput nu este un Dum- 
nezeu personal. Adevărat, replică d. I.: Petrovici, însă 
de unde rezultă oare indispensabil ca Dumnezeu să 
fie personal? Nu lam micșora oare prin această pre-
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tențiune? Şi această imagine a fost'ea oare în ochii teo- 

logilor savanţi altceva decât o formă a neputinței noastre 

imaginative ? Dumnezeu.a creat lumea pentrucă, fiind 

inițial perfect, îi lipsesc valorile perfectibile care sunt 

rezultatul străduinței chinuitoare a lumii. 

Şi d. 1. Petrovici mâi zice, oarecum cu Leibniz, că 
Dumnezeu, Periectul, a creat o lume imperfectă, per- 

fectibilă, pentru ica 'aceasta să fie diferită de EI, căci 

altfel n'ar mai fi fost două realităţi, s'ar fi confundat, 

şi nu s'ar mai fi putut vorbi de creaţie, — deşi lumea 

trebuia totodată să rămâie copilul, opera gândurilor lui 

- Dumnezeu. Aşa înțelegem superioritatea misticei cre- 

ştine faţă de celelalte. Ea ne duce treptat Ja revelație, la 

descoperirea lui Dumnezeu, la unirea cu. Dumnezeu, şi 

nu direct, dintrodată, ceea ce ar fi o presumţiune pri- 

mejdioasă şi care ne-ar suprima individualitatea. Aşa 

" înţelegem. superioritatea moralei creștine. Totuşi reli- 

“ gia trebue să lase unele din elementele ei învechite, 
după cum metafizica trebue să facă unele 'concesiuni 

religiei, pentru ca, în acest mod, să ajungem tot mai mult 

la adevăr. Recunoaștem că religia creștină, ortodoxă, s'a 

. identificat, la Români, cu Națiunea, dar observăm că, 

dacă ne conformăm filosofiei, — pentru care religia este 

o aplicare, o practică, a metafizicei, — mu trebue să mer- 

"gem prea departe cu rolul factorului naţional în. filosofie. 

De sigur, şi acest factor aduce, şi el, contribuţia lui. Insă, 

atunci când voim să ne înălțăm mai sus, directivele etnice 
alcătuese mai de grabă o limită vătămătoare și nu un 

ideal. Coloritul naţional al unei filosofii poate să fie un 
fapt, dar nu un program. Trebue să ne silim a depăși 
limitele. Speculaţia filosofică, real fecundă, trebue să-și 

orienteze sforțările către valorile absolute universale. O 

sinteză filosofică, oricât de amplă ar fi, rămâne totdeauna 
o imagine îndiviauală, care se cristalizează poate cu a- 
ceastă condiţie, dar socotesc că: o singură categorie din 

4
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aceste imagini va fi primită de spiritul universal, aceea 
elaborată de un elan sincer către. valorile universale, 

şi cu o sforțare constantă de a se elibera de orice con- 
tingenţă impusă de tina pământului, 

După cum vedem, d. I. Petrovici apare pe de o parte 

creştin deoarece admite credința, şi pe de altă parte 

mai ales raţionalist, şi nu mai cu seamă creştin, căci 

subordonă raţiunii credinţa. Totuşi, pentru a-l carac- 

teriza. cât mai just, trebue să ne referim la ceea ce 
am spus anterior. :D-sa. poate fi numit un filosof meta- 

fizician raţionalist probabilist. Sprijinindu-se pe expe- 

rienţă, pe știință, cu raţiunea dusă până la ultima sa 
limită, încearcă -şi o deslegare a problemelor. religioase. 

Admite legitimitatea credinței, a religiei, dar conce- 
pând religia ca o practică a metafizicei, şi preţuind | 

o “argumentaţie intelectuală ca mai satisfăcătoare de- 

cât pura credinţă, subiectivă, sentimentală, deşi argu-. 

mentaţia intelectuală ne duce iumai la cunoștințe pro- 

babile. — Tot un metafizician, şi care se recunoaște în- 
suşi ca atare, este şi d. Lucian Blaga, pe care urmează 

să-l examinăm, însă animat de un alţ spirit decât acela - 
al d-lui Î. Petrovici sau al d-lui C. Rădulescu-Motru. 

D. Lucian Blaga își propune, prin metafizica studiată 

după diferite metode, să aducă și contribuţia sa la o nouă 

lume spirituală, şi în care mar putea să intre elemente 

de dogme specific creştine, perimate, pentru d-sa, ca, de 

ex. dogma ipostaselor numită a Sfintei Treimi. Sub nă- 

"vala..de âvertismente ale criticismului, gândirea ultimu- 

lui veac, observă d. Blaga, s'a complăcut înr'o stare de 

timiditate metafizică. Ci trebue, da, să facem loc, cât 

mai mult loc, criticei, dar, în acelaş timp, să facem loc 

cât mai mult și metafizicei. Nu vom urma pilda metafi- 

zicelor clasice. Ne vom feri de subtilităţi scolastice. . : 

Ceea ce'ne propunem este să studiem geneza lumii,,
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care ni se înfățișează ca un mister. In acest scop, 

d-sa ţine să lămurească deosebirea între metafizică și 
iilosofie. Coordonatele filosofice, fiind ridicate în mar- 

ginea experienţei, zice d-sa, permit să fie pozitiv „ve- 
rificate“, Metafizica întrece experienţa. Al doilea mănun- 

chiu de coordonate se îmbucă însă cu întâiul, şi nu face 

decât să adauge întâiului un spor de semnificaţii. Şi mai 
trebue să -ştim că nu putem vorbi despre o geneză a lu- 

mii, fără de a admite existenţa unui centru metafizic, 

care este altceva decât lumea. Căutând o denumire pen- 
tru acel centru, am găsit că trebue să facem uz de un 
termen menit în primul rând să țină trează capacitatea 
noastră de nedumerire și ghicire. Am pornit la drum 
spunându-i Marele Anonim. El este existenţa care ne 
ține la periferie, care ne refuză, care ne pune limite, dar 
căreia i se datorește orice altă existență. Am stat la în- 
doială dacă Marelui Anonim trebue să-i zicem şi „Dum- 
nezeu“, Insă, dacă dăm cuvântului o accepţie mai elas- 

„tică decât se obișnueşte, nimic nu ne va mai opri să 
spunem Marelui Anonim şi astfel: Dumnezeu. Aceasta 

„cu atât mai mult cu-cât dincolo de Marele Anonim nu 
întrezărim, oricât am pune mâna strașină ochilor, o 
existență și mai centrală. Acceptând să luăm în consi- 
derare numai natura şi posibilităţile fireşti ale Marelui 
Anonim, ar trebui să spunem că el nu este un creator de 
lumi, ci un generator de Dummezei echivalenți. | 

EI fiinţează sub presiunea unei sarcini imanente lui, 
al cărei desnodământ natural ar fi o nesfârșită teogonie. 
El se găsește astfel, din capul locului, într'un paradoxal 
impas. Şi, pentru a preîntâmpina procesul teogonic, care 
ar duce la Dumnezei echivalenți, la urmări anarhice, la 
dezastrul existenţei, Marele Anonim își va paraliza îna- 

“ dins posibilităţile reproductive. Marele Anonim este vir= 
tualmente un generator de „toturi divine” egale cu el 
însuşi, dar, pentru a salva centralismul existenţei, el nu 

[i 
4
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se va manifesta decât prin acte reproductive cu obiecti- 
“vul minimalizat, Actele creatoare ale Marelui Anonim 
nu sunt nici acte creatoare din nimic, mici acte aplicate 
asupra unui material da. Ele se numesc mai mult im- 

propriu „acte creatoare”, căci ele sunt în esenţă acte | 
reproductive, Dar nici un act reproductiv al Marelui A-. 
nonim nu se declară așa cum ar putea, adică nici un act 
al său nu e generator răspicat al unui „tot divin”. Ma- 

ductive globale cu acte de anulare preventivă de maximă 
extensiune: numai așa el poate salva centralismul exis- 
tenței. Marele Anonim creează lumea direct şi indirect, 
conoua exclusiv de voința de -a preîntâmpina „filiaţiu- 
nea”, Perspectiva ipostaselor reprezintă marea spaimă â 
Fondului Anonim. Dumnezeu procedează direct şi indi- 
rect la crearea lumii, de teama Fiului, și iarăşi de teama 
Fiului, fără de capăt. Dumnezeu este „teogonic” «prin | 
chiar natura sa, dar, trebuind să salveze centralismul 
existenţei, el e nevoit să devină antiteogonic. De aceea se 

pare că rostul omului este cu totul altul decât a căuta 

să se facă asemenea aceluia care în prealabil s'a îngrijit 

să-l mutileze, şi care prin toate măsurile preventive luate 

tinde tocmai la conservarea disanologiei. Lumea nu e 

rezultatul unui firesc proces emanativ, ci suma rezulta- 

-telor directe şi indirecte ale unor acte generatoare îna- 

dins zădărnicite, sau denaturate până la nerecunoaştere. 
Un astfel de rezultat poate fi numit o păierențială di- 

vină”, 

„Actele genetice ale Marelui Anonim : au deci loc în ter- 

neratoare ar da o serie nestârşită de existenţe similare 

divine, imenşi munţi de aceeaşi altitudine.. O asemenea 

geneză ar sfârşi prin lupta: munţilor pentru uzurparea 
centrului. Din această pricină Marele Anonim se hotă- 
răşte pentru o geneză ă rebours, prin „diferenţiale”. F aţă
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de orice sistem emamatist, sistemul nostru poate fi: carac- 

_terizat ca reproducţionism înadins diferenţializat. Efor- 

tul voliţional al Marelui Anonim are ca obiectiv ceea ce 

nu trebue să se facă; aceasta spre folosul nostru şi al 

echilibrului cosmic în- general. 

Existenţa lumii apare ca o dovadă că Marele Anonira 

nu are alte ipostase. Lumea ia ființă pe două .temeiuri: 

întâi, pe temeiul reproduetibilității „ad infinitum” a lui 
Tai: 

cestei serii divine cu egemonia lui Dumnezeu. Marele 

Amonim se găseşte în frondă faţă de posibilităţile sale, - 

pe care izbutește în cele din urmă să le dea peste cap, 

măcinându-le. Unii spun că manifestările spiritului nos- 

tru sunt o „,revelare divină“ ca o invazie a divinității 

în conștiința umană, ca un proces teogonic ce ar avea loc 

în om. Un astfel de proces este o închipuire, deoarece 

dacă .există din eternitate vreo iniţiativă divină faţă de 

“eventuala creatură numită „om”, acea iniţiativă consistă 

tocmai în măsuri restrictive şi) limitative, pentru ca ființa 

umană să nu poată avea niciodată o viziune absolută. Cu- 

roaşterea, îngăduită omului, pare să die mai curând „cen- 

surată” dintro iniţiativă transcendentă, iar vevelările pe 

care omul Singur e chemat să şi le facă, par să fie mai cu- 

rând „înfrânate”, chiar în chip structural, din aceeaşi îni- 

țiativă transcendentă. i 

Cu alte cuvinte, omul poartă toate 'stigmatele unei 

izolări preventive în raporturile sale cu absolutul. Fără 

de o atare izolare, datorită unor speciale măsuri: pre- 

ventive, omul ar deveni un incalculabil focar de pri- 

mejdii pentru rânduelile lumii şi pentru tot ce este. "In 

general avem impresia că orice creatură trebue să fie 

înadins fixată în relativitate din partea Marelui Anonim; 

fiindcă orice creatură sub specia: „posibilităţii“ conţine în 

sine Totul, şi, dacă mar fi radical şi înadins supusă limi- 

tării, ea s'ar sustrage controlului: Marelui Anonim, sau ar



CE ESTE FILOSOFIA FĂRĂ STUDILUI, CREŞTINISMULUI 127 

tinde chiar să se substituiască acestuia, — sar imobiliza, 
m'ar mai face nimic, n'ar mai fi capabilă de nicio creaţie, 
de niciun progres. In perspectiva aceasta toate „miturile” 
trebuesc socotite ca încercări umane de a revela misterul, 
și anume ca încercări transcendent înfrânate. Astfel oa- 

„ menii se străduesc din generaţie în generație să cunoăscă 
misterul lumii. De aici puterea subconştientului, a incon- 
ştientului, a gândurilor venite de dincolo de mormintele 
înaintaşilor noştri. Această silință, de a cunoaște misterul, 
este cultura. Și fiecare cultură îşi are stilul său, caracte- 
ristica sa. Dar, pentru a prinde acest stil și a crea mai de- 
parte, potrivit lui, trebue să ne adresăm înainte de toate 
literaturii populare, literaturii satului, | 

Cultura nu este produsul apariţiei: dintr'odată a unei 
individualităţi în sensul mesianic, ci ea vine din in- “ 
conştientul din. prezent alcătuit de. continuitatea con- 
ştiinţelor din trecut. Aşa considerând lucrurile, putem 
să spunem că poporul: român are un înalt. potenţial 

“cultural. Dar trebue să ne adresăm literaturii popu- 
iare, literaturii satului. Şi trebue să ştim că eonul dog- 
matic, la ale cărui porți batem, :îl înthipuim înzestrat 
cu toate virtuțile ineditului. Eon înseamnă pentru 
noi o nouă lume spirituală de lungă durată.-Nu vedem : 
cum ar putea să intre în el elemente de dogme specific 
creştine, după noi perimate ca conţinut. Religia circum- | 
scrie, în oricare din variantele ei, capacitatea de auto-to-. 
talizare sau de auto-depăşire a omului, a spiritului uman. 
Nici sub forma de simplă credinţă, nici chiar sub aceea de 
mistică, religia nu poate să ne ducă la cunoaşterea absolu- 
tului. Supraconştiinţa mistică este şi ea supusă censurii şi! 
întrânării transcendente. Totuşi, trebue să căutăm noul 
on. dogmatic, şi anume într'un „elenism” modern. Eonul 
creștin ne poate servi cel mult ca o vagă analogie pentru 
ceea ce va fi noul con. — Așa cugetă d. Lucian Blaga; de 
acest spirit sunt animate, la d-sa, ştiinţa arta, morala, re 
ligia, filosofia.
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26. Observăm deci că, pe lângă unitatea căutată, sunt şi 
deosebiri între gânditorii pe care i-am examinat. Am evi- 

denţiat unele din aceste deosebiri. In legătură cu filosofia 

creştină în România putem să mai cităm: Teologia şi Fi- 

losofia de părintele Ioan Mihălcescu; Axiomatica unei 

Filosofii Creştine de Şerban Ionescu; Râvna Casei Tale de 
Emilian Vasilescu ; Conştiinţa Creştină de preotul Mihail 
Bulacu ; Tangente Româneşti la Filosofia Creştină de Ioan 

„Miclea; Despre Filosofia Creştină articole de Ioan Coman 
în revista „Gândirea“ de sub direcţia D-lui Nichifor Crai- 

nic; lucrările părintelui Stăniloae, etc. -Dacă actuala 

noastră scriere ar fi un studiu istoric, ar trebui să exa- 

minăm încă mulți alţi autori — români, — pe lângă 

aceia ai celorlalte naţiuni. Printre ei sunt unii mai în- 

depărtaţi de creştinism, după cum sunt alții mai animați 

de spiritul Evangheliei. Intr'o scriere istorică, făcută de 

-noi, fie de alţii, sau într'o carte cu un alt scop decât cel 

prezent, se cuvine să fie cercetaţi unii dintre aceștia. 

___ Pentru ceea ce ne propunem acum, aici, ajunge să- 

relevăm prin câteva cazuri că diversitatea continuă până 

în timpul în care vorbim. Și una dintre problemele discu- 

tate în acest timp, cu privire la înţelegerea filosofiei, este 

aceea a existenței sau a neexistenţei unei filosofii crești- 

pe. Sunt unii care întrebuinţează expresiunea de filosofie 

creştină pentru a-şi numi filosofia lor. Sunt alţii care 

condamnă ca improprie, ca nepotrivită apropierea a- 

cestor doi. termeni, filosofie şi creștinism, atât de 
deosebiți unul de altul, şi declară că nu pare posi- 
bilă o filosofie creștină. Întâlnim numeroase teze in-. 
termediare. Am citat câteva exemple, Putem să mai ci- 
tăm încă multe cazuri, pentru a evidenția diversitatea. Ele 
sunt din ce în ce mai dese în sec. XIX şi XX. Iată câteva 
dintre ele, semnalate de istoricii filosofiei care, ca Etienne 
Gilson amintit anterior, s'au ocupat în mod sperial cu 
istoricul lor. Pentru o mai bună cunoaştere, noi neam
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adresat atât acestor istorici cât şi direct, cât am putut, 
autorilor consideraţi. 

Ozanam, în sec, XIX d. Chr, admite existenţa filoso- 
fiei creştine, dar ne spune că ea consistă în eclectismul 
pe care îl găsim la Sf. Augustin. Așa înţelegem, declară el, 
că teologia coboară dela credință Ja rațiune, şi filosofia 
se înalță dela rațiune la credinţă. Papa Leon al XIII-lea 
admite şi el existenţa filosofiei «creștine, însă caută să pre- 
cizeze că ea formează o preparaţie la credință prin cu- 
noașterea doctrinei lui Sf. Toma din Aquino. Pentru Gon- 
zalez filosofia creştină este mai ales orice sistem în mă- 
sura în care profesează existența unui Dumnezeu perso- 
nal, infinit, transcendent, Providenţă, răsplătitor, creator. 
„Pentru StOckl filosofia creștină consistă în. reunirea de 
către rațiune, dar având ca principiu revelaţia, a ceea ce 
găsim adevăr în toate sistemele filosofice. Maurice Blondel 
cugetă că n'a fost încă, istoricește, o filosofie creştină şi 
că, dacă sar constitui, ea ar trebui să fie o filosofie cato- 
lică, adică o filosofie care, independentă .de catolicism, 
ajunge la acesta prin propria ei desvoltare. Harmack con- 

"sideră greşită orice încercare de a demonstra că există vreo. 
legătură între creştinism şi filosofie. Căoi în acest caz 

“ transformăm Evanghelia în filosofie, aşa cum au tăcut 
catolicii, sub influenţa raționalismului filosofiei greceşti. 
A exprima creștinismul fn. termeni filosofici, zice el, în- 
seamnă a-i conrupe esenţa care consistă în morală şi nu 
în speculaţii intelectualiste. Laberthonniăre arată opoziţia 
radicală între elenism și creștinism. Scheler stăruește 
că nu putem să vorbim de o filosofie propriu zis 
creștină, deoarece creştinismul înseamnă revelație, pe . 
când filosofia exprimă produsul rațiunii. Pentru Matthews 
filosofia și religia sunt oarecum identice sau, în orice caz, 
indisolubil legate, căci nu putem să facem o distincţie ra- 
dicală între una şi alta. Incât expresia cea mai potrivită 

9 2
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este aceea de filosofie creştină. Chenu observă că filosofia 
„creştină se caracterizează prin aceea că, deşi se sprijine pe 

raţiune,: nu exclude supranaturalul. Jolivet socotește că 

filosofia creştină este o. sumă de teze raţionale care, 

deși oarecum deosebite între ele, proclamă credința co- 

mună în mister, sunt una în această credinţă. Gabriel Mar- 
cel deolară că filosofia creştină înseamnă doctrina. în care 
rațiunea afirmă superioritatea revelaţiei nu oricum ci | 

fără nicio restricție, cu o gratitudine dusă până la 

"extaz. Pentru Maritain, neotomist, filosofia. creștină, con- 

sistă în concepţia în care rațiunea apare cât mai întregită 

de revelaţie şi care, deci, este creștină fiindcă este adevă- 

rată. Unii istorici ai filosofiei: din timpul când vorbim 

acum, ca Emile Brehier profesor la Sorbona, caută să ne 

arate că nu poate să fie chestiunea de o filosofie creştină. 

Nu există o filosofie creștină, zice Br6hier, căci. vieața 
“spirituală a creştinilor sa suprapus cosmosului grec, fără 

„ca să nască 'o noţiune nouă despre univers altoită pe 

dogmă. Dar alţi istorici ai filosofiei, ca Etienne Gilson, 

profesor la Collăge de France, susțin realitatea filosofiei 

creştine, deoarece spiritul creștin a pătruns tradiția 

greacă, lucrând-o din lăuntru, şi făcând-o să producă -o 
vedere a lumii specific creștină. Sertillanges, analizând 

unele din precedentele teze, observă că nu există o filo- 

sofie creştină, şi totuşi există diferite filosofii care se 

desvoltă sub influența fermentului evanghelic, și care. 

alcătuese teologia. - 

„„Şi am mai putea să cităm încă. mulţi alţi autori, 

dacă actuala moastră lucrare ar fi un studiu istoric, 
Sar ocupa în special cu istoricul filosofiei creştine; ci 

pentru ceea ce neam propus aici, mai ales expune- 

rea propriei noastre doctrine, este suficient să rele- 

văm. prin câteva -cazuri că diversitatea continuă până 
„ în clipa în care: vorbim acum. Informaţii numeroase 

se' pot găsi în citatele cărți de istoria filosofiei, pre-
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<um şi în' operile proprii ale autorilor care s'au ocupat cu. 
această chestiune. După cum am semnalat, noi, pentru o 
mai deplină cunoaştere, ne-am dus, cât am putut, şi la un 
izvor şi la altul. Şi am constatat! diversitatea, arm 'căutat 
„unitatea, explicația lor. 

27, Prin urmare, la întrebarea ce este filosofia sunt 
mai multe răspunsuri. Filosofia se definește în numeroase . 
chipuri, Şi, în cazul când n'am studiat mai stăruitor religia 
-creştină, în raport cu celelalte doctrine, pentru a avea o cu- 
noştinţă mai deplină despre ea, și a ne continua studiul şi . 
cu ajutorul acestei religii, dacă o găsiin legitimă, filosofia | 
ne apare astfel. Ea este într'o formă pentru unul, în altă 
formă pentru altul, — creștină sau necreştină, — le 
exclude în general pe celelalte, şi: nu are o explicaţie 
mai suficientă de ce se maniiestă așa și nu în alt mod. 
Adică suntem în prezenţa unei diversități în lume care 
nu: mi se arată îni deajuns de lămurită. Şi căutăm o 
“explicaţie mai mulțumitoare. Am văzut cum unii afirmă 
o teză, alţii, alta, combătându-se între ei cu argumente 
mai puţin sau mai: mult puternice. Şi nu'putem să 
susţinem în mod deciziv că aceştia exprimă tot. adevărul, 

şi că aceia greșesc.complet. Nu putem, să spunem, de ex., 

"că sistemul lui Platon se înfăţişează cu totul întemeiat, 
şi că acela al lui Aristotel este cu desăvârşire nelegitim, 
sau invers; că acei creștini care admit filosofia. au înțeles - 
deplin Noul Testament, și că aceia care o condamnă nu 
l-au înţeles de loc, sau invers; şi aşa mai departe şi cu 
celelalte concepții. 

După cum am observat, dacă ne punem chestiunea di- 

versităţii, şi o cercetăm, desprindem, din cercetările noas- 

tre, unitatea. Dar sunt diferite explicaţii, deși unele destul 
„de satisfăcătoare, destul de fondate. Şi noi năzuim la o 
soluţie tot mai cuprinzătoare, mai dovedită, mai luminată.
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Dacă privim chestiunea prin prisma filosofiei lui Platon, 
suntem conduși să vedem rațiunea diversităţii în modul“ 

'diferit în care sufletele se împărtăşesc din inteligibil, din 

idei, şi caută să le realizeze, unele într'un anumit grad, 

altele în altul. Şi dacă ne-am referi la filosofia lui Aris- 

totel, am găsi cauza în raporturile dintre materie şi formă. 

'O anumită materie realizează mai puţin forma către care 

“tinde, alta mai mult. O nouă lămurire ne-ar: procura 
- “scepticismul, epicurismul, stoicismul, şi alte sisteme. Incât,. | 

cercetând, avem diferite explicații. 
Dar căutăm un răspuns mai întemeiat. Şi se știe că 

“unii dintre gânditorii, consacraţi de omenire printre cei 

"mai mari, consideră învăţătura creştină ca: fiind perfectă, 

dumnezeiască. Astfel, ne întrebăm: Nu ajungem oare la o. 

explicaţie mai miulțumitoare dacă facem un studiu pentru. . 
“a avea o cunoștință mai deplină a religiei creștine, și 
dacă, în cazul când ne-am convins de legitimitatea. . 
"acestei “cunoștințe, ne continuăm studiul şi cu ajutorul 

: ei, ştiind că fiecare este liber, pe răspunderea lui, -să 

"procedeze âșa sau altfel? Din ceea ce precede rezultă că. 

“noi avem o cunoștință despre creștinism. Dar căutăm o- 
lămurire mai exactă, care să fie, în același timp, o lumi- 

nare a ceea 'ce există, a ceea ce ni se prezintă, a diver- 
sității diferitelor gândiri, a feluritelor interpretări ale 

creştinismului, a ceea ce trebue să înțelegem prin filo-— 

sotie, lume,
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1.- — Facem un studiu spre a cunoaște cât mai bine 
xeligia creştină. Şi, dacă o găsim: legitimă, ne continuăm 
„studiul şi la lumina ei, în conformitate cu ea; Ce 
este filosofia în acest caz? Pentru a: răspunde la 
„această întrebare, după ce am analizat filosofia, tre- : 
bue să examinăm creştinismul ca să-i prindem cât 

„mai bine înţelesul, să nu ne pronunțăm cu ușurință, 
în necunoștință de cauză. Punându-ne diferite pro- 
bleme, ca aceea a metodei, a artei, științei, adevăru; 
lui, fiinţei, întrebându-ne ce va să zică filosofia, dacă 
lumea există sau nu, dacă este Dumnezeu, constatăm şi 
“următoarele. Printre cunoștințele pe care le âvem sunt 
:și acelea cu privire la înțelegerea Evangheliei, —a Bunei 
Vestiri. Şi am văzut, ele sunt, şi ele, într'o diversitate, 
“Noul Testament se intenpretează, şi el, în numeroase mo- - 
-duri. Se spune că Evanghelia, adică buna veste, înseamnă 
“doctrina propovăduită de Iisus Hristos, Mântuitorul lumii, 
anume religia sau, reunirea, prin credință, a lumii cu 
Dumnezeu dela care lumea se depărtase. Par în ce con- 

„:sistă precis această învăţătură ;: ce este credinţa ? Sunt 
multe răspunsuri. Cu toate acestea, dacă ne continuăm 
studiul, ajungem şi la această interpretare, la această 
“concepție, 

„Religia creştină, — propovăduirea lui Iisus Hristos; 
— este Evanghelia, Buna Vestire, Noua Veste, Noul 
“Testament, învăţătura credinței, dar în Dumnezeu unul 
singur. binele suprem, 'absolut perfect, Creatorul tutu: 

„Tor fiinţelor. Şi credinţa trebue înțeleasă în. numeroasele 
„i semnificaţii, care decurg din perfecțiune şi se interpă- 
trund, sunt tot mai distincte şi tot mai una, pentru a rea- 
Jiza în colaborare necontenit” perfecțiunea: ea înseamnă 
“rațiunea, dovada, gândirea că există Dumnezeu; studiul,
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cercetarea, cunoștința despre EL; iubirea de el, şi altele, 

urmând să fie definite, şi nu numai una sau câteva din. 

acestea. Religia creştină consistă în propovăduirea care ne 
îndeamnă, pe noi, oamenii, să căutăm a reveni la Tatăl, 

Creatorul nostru dela care ne-am îndepărtat prim păcat. 

Să avem credința deplină. Ea este Dumnezeu, dragostea, 
ființa, în plinătatea ei; Fiul lui, Cel Intâi Născut, Raţiu- 

nea, Verbul, Cuvântul, Logos, coborit în lume, în orice: 

făptură, întrupat în om; adevărul, modestia, graţia, în- 
țelepciunea; Duhul, lumea spirituală; conştiinţa noastră 

curată, neprihana, sinceritătea noastră.. Să căutăm mai 
întâi lumea spirituală, împărăția lui Dumnezeu; s'o redo-: 
bândim, pentru a ne uni, a ne reuni, prin ea cu El, înviind 

_din morţi, a face una cu el, fără a ne pierde individualita= 
tea, personalitatea, propria noastră fiinţă, ci desăvârșind-o,, 

a înfăptui binele, a ne mântui, şi a fi astfel fericiţi. Reli- 

gia creștină va să zică şi doctrina învierii din morţi, fă- 

găduinţa vieţii veşnice, a transfigurării, prin unirea, reu- 

nirea noastră cu Dumnezeu, 

„Adică Evanghelia, sau învăţătura. credinţei în” ființa 

perfectă, a fost propovăduită lumii, printre oameni, de. 

Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, cel întâi născut, una 

cu Tatăl, prin care toate s'au făcut, — cele văzute şi cele 

“nevăzute, — şi care, pentru a da mărturie despre adevăr, 

spre a ne mântui, s'a întrupat dela Duhul Siânt, şi prin. 
Maria Fecioara, s'a făcut om, şi a trăit în lume, printre 

oamenii. A făcut minuni. A tămăduit. A înviat şi morţi. 

Şi, dacă o căutăm, găsim credința. Ea vime în urma. 
auzirii, — a predicii, — şi aceasta se rosteşte prin Cu- 

vântul lui Iisus Hristos, O avem ; prin harul divin, dacă 

studiem, dacă ne continuăm studiul. dacă cercetăm, tot. 

"1. Din cauza împrejurărilon istorice, la Români, creștini orto- 
docşi, se folosește cuvântul Duh care corespunde latinescului 
Spirit. Dar, fiindcă noi tratăm aici cu deosebire chestiuni filo- 
sofice, în care.sunt unii termeni consacraţi, ca, de ex., aceia de: 
spirit şi anaterie, spiritualizare, etc., noi vom întrebuința şi ex- 

„ presiunea spirit.
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mai cu stăruinţă, fn toate direcţiile în care presupunem 
că există adevărul, şi examinăm și propovăduirea creş- 

tină în raport cu celelalte doctrine. Și cine o are cunoaşte 
dragostea lui Hristos care întrece orice cunoştinţă, ştie 
că Dumnezeu ne-a făcut spirite în scopul ca noi. să fim 

una cu el, fără să ne pierdem propria noastră fiinţă, ci, 
desăvârşind-o, să realizăm, ca el, necontenit, binele, per-.. 
feoţiunea, spiritul, colaborând cu toţi ceilalţi, nu respin- . 
gându-i, fiind tot mai deosebiți şi tot. mai una între noi 
în, realizarea perfecțiunii, fiind ca el. Cine o are poate. 
totul. Insă ea se află în faţa răului, a necredinţei sau a 
unei credinţe contrarii, în faţa imperfecțiunii, şi, aşa fiind, . 
ea consistă în spirit care lucrează, acţionează, este rugă- 
ciunea, iubirea, către a cărei desăvârşire trebue să nă- 
zuiască orice lucrare, orice Studiu, ca la un model. Ne 
rugăm Tatălui, prin Fiul, prin Duhul Sfânt, să ne ajute 
ca să cunoaștem lumea, să facem binele, să fim mai buni 
decât suntem. Căci totul apare cu putinţă acelora care 

lucrează, care studiază, prin rugăciune cu credinţă. 

„„Creştinismul este şi învăţătura iubirii, a rugăciunii. 

Toate lucrările, toate studiile noastre, să fie făcute în. fe- 

lul lor, dar şi după cuvânţul lui Iisus. Rugăciunea, — 

iubirea, — va să zică reunire, unire strânsă, cu Dumne- : 
zeu, religie. Creştinismul explică, nu exclude, diferitele 

doctrine, şi se explică prin ele, întru realizarea :bine- 

„lui, a perfecțiunii, prim colaborarea tuturor. Dar liber 

este fiecare, după convingerea lui, să procedeze sau nu 
potrivit acestei învățături. Credinţa exprimă convingere, 

„Hbertate, răspundere; Dumnezeu a împărţit pe oameni în 

naţiuni, pentru ca astfal oamenii să-l caute ; fiecare își 
are talantul, — destinul, — său, dar fiecare poate să 

propăşească prin acţiunea libertăţii sale. — Și Hristos, 

care a propovăduit oamenilor. credința, rugăciunea, iubi- 

rea, modestia, înţelepciunea, adevărul, dreptatea, bună-' 

tatea, mila, grația, şi totuşi nu. slăbiciunea, a pătimit dela:
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unii oâmeni. A fost batjocurit, răstignit, a murit, a fost 
îngropat. Insă a înviat, s'a înălțat ca Dumnezeu la Dum- 
nezeu“, - 

“ Aceasta 'este una din concepțiile esenţiale la care 
ne duce o analiză stăruitoare. Dar trebue so expli- 
căm mai amănunţit. Cum am ajuns la ea? Aceia 

- care examinează ' creştinismul, pentru a se pronunța. 
asupra înțelesului, a valorii. lui, se. adresează la di- 
ferite izvoare de informaţii, alții la altele: tradiției creș- 
tine; Evangheliei dela Ioan; celorlalte trei Evanghelii, dela 
Matei, Marcu şi Luca, numite sinoptice; apostolilor, în 
deosebi lui Pavel; părinţilor bisericii, ca Sf. Justin, ferici- 
tul Augustin, Sf. Ioan Damaschin, Sf. Toma din Aquino; 
reformatorilor, : ca Luter sau Calvin; filosofilor ca 
Bacon, Descartes, Pascal, Locke, Malebranche, . Leibniz, 
Vico, Berkeley, Kant, Jacobi, Schleiermacher, Hegel; lite 
Taților, ca Renan sau Brunetiere; raporturilor religiei cu 
ştiinţa, arta, morala, teologia; istoriei; istoriei religiuni- 
lor, şi aşa mai: departe. Noi, fără să îndepărtăm î în preala- 
bil o metodă sau alta, am căutat peste tot, cât am putut, 
înțelesul, valoarea Evangheliei expusă, comentată în Noul 
Testament. Am studiat, şi iar am studiat, Evanghelia la 
lumina celorlalte doctrine, şi celelalte doctrine la lumina 
ei. Așa am ajuns la formularea menţionatei interpretări. 
Şi noi continuăm a ne întreba, fie spre o tot mai com- 
pletă lămurire, întărire, a propriei noastre credinţe pe 
care o avem, fie spre încredințarea altora, dacă această 
interpretare a creştinismului este" în adevăr! legitimă, 
întemeiată, reală, adevărată, dovedită, sprijinită pe do- 
vezi îndreptățite. Putem să afirmăm legitimitatea ei, 
deoarece ea corespunde textelor. 

2, Citim în Noul Testament, „lisus străbătea toată Ga- 
lilea, propovăduind Evanghelia 1, Aveţi credinţă în Dum- 

  

„1. Evanghelia dela Matei, IV, "23,
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nezeu 1,. Vă vestesc: Evanghelia ?, Acesta este cuvântul 
credinţei pe care îl predicăm 3. Tatăl nostru ceresc este 

-desăvârșt î. Binele este unul singur: Dumnezeul. Nu 
există decât un singur. Dumnezeu dela care vin toate î. 
Căutaţi mai. întâi împărăţia lui Dumnezeu 7, — sau lu- 
mea spirituală. Şi toate celelalte vi se vor da pe dea- 
supra,. Credinţa voastră să fie întemeiată nu pe înțe- 
lepciunea oamenilor, ci pe puterea lui Dumnezeu,. Noi 
propovăduim înțelepciunea lui Dumnezeu 8. Cine crede 
are vieață veșnică, Veţi cunoaște adevărul.. Și vieaţa 
veşnică este aceasta: Să te cunoască pe Tine, sin- 

_gurul Dumnezeu adevărat?. La început era Cuvân- 
_tul?9, şi Cuvântul era la Dumnezeu, şi Dumnezeu era 
Cuvântul. Acesta era întru început la Dumnezeu. Toate 
prin El sau făcut şi fără de el nimic mu s'a făcut 
din ce s'a tăcut... Și lumea prin el s'a făcut!!, ţoate lu- 
crurile care sunt în cer și pe pământ, cele văzute şi cele 
nevăzute *?. Şi Cuvântul s'a făcuţ trup, şi a locuit printre 
moi; şi noi am văzut slava lui, slavă ca a unui singur 

născut din Tatăl, plin de graţie şi de adevăr. Şi din plină- 
tatea lui noi toți am luat har după har. Căci legea prin 

Moise a fost dată; grația şi adevărul prin Iisus Hristos 

s'au făcut. Pe Dumnezeu nimeni nu l-a văzut niciodată; 

  

1. Evanghelia dela Marcu, XI, 22. 
2. Apostolul Pavel, Epistola către Romani, I, 15. . a 
3. Adică: Ceea ce propovăduim este învăţătura, sau Doctrina 

Credinței. Apostolul Pavel, Epistola către Romani, X, 8 şi urm. 
4. Evanghelia dela Matei, V, 48. : - 
5. Ibid., XIX, 17. Evanghelia dela Marcu, X, 18. 
6, Apostolul Pavel, I-a Epistolă către Corinteni, VIII, 6. 

"7. Evanghelia după Matei, VI, 33. Evanghelia dela Luca, XII, 31. 
8. Apostolul Pavel, I-a Epistolă către Corinteni, II, 5—7. 
9. Evanghelia dela Ioan, V, 24; VIII, 32; XVII, 3. Pa , 
10. Adică: Rațiunea. Termenul Cuvânt în acest text are înţe- 

lesul âtât de Cuvânt cât şi de Raţiuna Este tradus în greceşte 
prin Logos, care, după cum se ştie, înseamnă atât cuvânt cât şi 
rațiune, In latinește este redat prin Verbum, — Verbul. Evanghe- 
dia după Ioan, I, 1 şi urm. Iu -. 

11. Ibid, 1, 10. 
12. Apostolul Pavel, Epistola către Coloseni, 1, 16.



/ 

138 - FILOSOFIA CREŞTINĂ. 

singurul Jui Fiu, care este în sânul Tatălui, acela l-a: 

făcut cunoscuț! — pentru ca el să fie cel întâi născut. 
dintre numeroşi fraţi?. - 

„După ce a vorbit în vechime- părinţilor noștri prin 

proroci, în multe rânduri, şi în multe chipuri, Dumnezeu, 

la sfârșitul acestor zile, ne-a vorbit prin Fiul?. 
„Naşterea lui Iisus Hristos a fost astfel: Maria, mama 

lui, era logodită cu Iosif; şi înainte ca să locuiască ei 

impreună, ea s'a aflat însărcinată dela Duhul Stântf. 
Şi Iisus creştea în înţelepciune, în statură și graţie, îna- 

intea lui 'Dumnezeu și a oamenilor5. lisus avea ca la 

treizeci de ani când a început. să propovăduiască 5... 

“plin de Duhul Sfânt”. Dumnezeu este Duh; și cine i se: 
închină Lui,. trebue să i se închine în duh şi adevăr $.. 
Iisus propovăduia Evanghelia lui Dumnezeu ?, 9, Aveţi cre- 

dință în Dumnezeu 1, Eu !! sunt calea, adevărul şi vieaţa. 
Nimeni nu .vine la Tatăl decât prin mine. Cuvân- 

“tul Tău este adevărul!'î. M'am născut și .am venit 
în lume ca să mărturisesc despre adevăr 'î. Toate mi-au 

fost date mie dela Tatăl meu; şi nimeni nu cunoaşte de- 
plin pe Fiul, afară de Tatăl; şi nici pe Tatăl nu-l cu- 

noaște cineva deplin, afară de Fiul, şi acela căruia vo-— 
ieşte Fiul să i-l. descopere. Veniţi la mine toţi cei trudiți 
şi împovăraţi, şi eu vă voi odihni pre voi. Luaţi jugul.. 

1. Evanghelia după Ioan, I, 1 şi urm. 

2. Apostolul Pavel, Epistola către Romani, VINIL, 29 cf. Epistola. 
către Coloseni, I, 15. Epistola către Evrei, I, 6. 

3. Apostolul Pavel, Epistola către Evrei, 1, 1—2. 
4. Evanghelia după Matei, I, 18 şi urm. - 
5. Evanghelia după Luca, II, 52. 
6. dbia, III, 23. 
7. Ibig, IV, 1. 
3. Evanshelia după loan, IV, 24 
9. Evanghelia dela Marcu, I, 14. . 

10. Xbia, XI, 22. . 
11. Iisus Hristos, 
12. Evanshelia dela Ioan, XIV, 6. 

13. Ibid, XVII, 17. : 

14, Ibid, XVIII, 317. : II „A
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meu asupra voastră, şi învăţaţi dela mine, căci eu sunt 

blând şi smerit cu inima, şi veţi găsi odihnă sutletelor-- 
voastre. Căci jugul meu este dulce, şi sarcina mea 

ușoară 1. Veţi cunoaşte adevărul, și adevărul vă va mân- 

tui, — vă va libera, — pre voi?. - i 
„Hristos să locuiască în inimile voastre prin credinţă 3. 

Credinţa vine din auzire, iar auzirea vine prin cuvântul 
lui Hristos î. Credinţa este iposfasa celor nădăjduite, do- 
vada lucrurilor care nu se văd 5. Cereţi şi vi se va da; cău- 

taţi şi veţi găsi; bateți și vi se va deschide. Cercetaţi | 
scripturile î. Nu este nimic ascuns care. nu va fi desco- 
perit 8. lisus a rămas în Ierusalim în inijlocul învăţaţilor, 
ascultându-i și punându-le întrebări. A veniţ în Naza-— 
ret. A intrat în sinagogă. S'a sculat să citească 19, Litera 
omoară, dar spiritul dă vieaţă!!. Prin har aţi fost mân- 
tuiţi prin credință. Și aceasta nu vine dela voi, ci este 
„darul, lui Dumnezeu !?. Am crezut şi am. ajuns la cu- 
noștiința că Tu ești Hristosul, Sfântul lui Dumnezeu 13. 
Să cunoaşteţi dragostea lui Hristos, care întrece orice cu- 

” noștinţă, ca să-'âjungeţi plini de toată plinătateă lui, 
Dumnezeu 'î. Prin credință cugetăm că veacurile au fost. 
întemeiate prin cuvântul lui Dumnezeu, astifel, că ceea ce. 
vedem nu s'a făcut din fenomene 15, adică din cele vă-. 
zute. El, — Dumnezeu, — a făcut ca toți oamenii să-l 

  

. Evanghelia dela Matei, XI, 27-—30.. 
„ Evanghelia dela Ioan, VIII, 32. 
Apostolul Pavel, Epistola, către Efeseni, TEI, 171—19. 

. Epistola către Romani, X, 17. 
„ Epistola către Evrei, XI, 1. 
Evanghelia după Matei, VII, 7. 

. Evanghelia dela Ioan, V. 39. 
„+ Evanghelia dela Matei, X, 26. 
, Evanghelia dela Luca, II, 43—46, 

10. Ibid,. IV, 16. 
11. Apostolul Pavel, II-a Epistolă către Corinteni, III, 6. 

-12, Epistola către Efeseni, II. 8—9. 
13. Evanghelia dela Ioan, VI, 69. 
14. Apostolul Pavel, Epistola către Efeseni, III, 19. 
15. Epistola către Evrei, XI, 3... 
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caute pe Dumnezeul. Fiți desăvârşiți, precum şi Tatăl 
vostru cel ceresc este desăvârșit? Fă binele3. Tatăl 
meu lucrează până acum; și eu deasemenea. lucrez €.. 

Ferice de cei ce au crezut5, Dacă aţi avea credință cât 
un grăunte de muștar, aţi zice muntelui: mută-te. de 
aici colo, și s'ar muta; nimic nu v'ar fi cu neputinţă €. 

Nu te teme, crede numai”. Cred, Doamne, ăjută-mă față 
-de necredinţa. mea 8. Noi n'avem de luptat împotriva 

cărnii, ci împotriva duhurilor răutăţii ?. Nu te lăsa biruit 

-de rău, ci biruește răul prin bine 19, 
„Rugaţi-vă ca să nu cădeţi în ispită U, Mă rog la Dumne- 

zeu pentru oameni, ca să-i păzească de rău 2, Să ne cură- 
țim *%.. Scopul este dragostea dintr'o inimă curată, o bună . 
conştiinţă, cuget bun, şi o credinţă sinceră, dreaptă, ne-. . 
prefăcută 14. Lăsaţi copiii să vină la mine, Cine nu va 
primi Împărăţia lui Dumnezeu ca un copil, — cu sincerita- 

tea, dragostea lui pură, încrezătoare în părintele său, — 

nu va intra în ea 15, Luaţi scutul credinţei prin care veți. 
stinge toate săgețile arzătoare ale celui rău 16, Dar vă în-. 
-demn înainte de toate să faceţi rugăciuni 1. Stăruiţi în ru-. 
găciune 15. Faceţi tot timpul tot felul de rugăciuni 2. Tot 

“ Faptele. Apostolilor, XVII, 26—27. 
.„ Evanghelia dela Matei, V, 48. 
„ Apostolul Pavel, Epistola dela Romani, XIII, 2. 
„ Evanghelia. dela loan, V, 17. | 
Ibid, XX, 29. 
“Evanshelia dela Matei, XVII, 20. 

. Evanghelia dela Marcu, V. 36. 

, Ibid., IX, 23-—24. 
Apostolul Pavel, Epistola către Efeseni, VI, 12. 
„Epistola către. Romani, XII, 21. 
„ Evanghelia după Matei, XXVI, 41. 
„ Evanshelia după loan, XVII, 15. 
„ Apostolul Pavel, II-a. Epistolă către Corinteni, VII, 1. 
„ Prima Epistolă către Timotei, 1, 5-A. 
. Evanghelia dela Marcu, X, 14.. i 
.„ Apostolul Pavel, Epistola către Efeseni, VI, 16. 
, Prima Epistolă către Timotei, II, 1. , 
„ Epistola către Coloseni, 1V, 2. - 
, Epistola către Romani, VIII, 20. 
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"ce veţi cere cu credință prin rugăciune, veţi primi 1. Duhul 
-ne ajută în slăbiciunea noastră; căci nu știm cum trebue 
să ne rugăm. Dar însuși Duhul mijlocește pentru: noi cu 
gemete negrăite ?. Casa mea se va chema o casă de rugă- 
ciune *. Să vă iubiţi unii pe alţii, precum v'am iubit eu. 

:-Nu seste mai mare dragoste decât să-şi dea cineva vieaţa 
„pentru prietenii săi 4. Mă rog ca toţi să-fie una, cum tu, 
Tată, eşti în mine, şi eu în tine; ca şi ei să fie una în 
noi 5. Să ne îmbărbătăm laolaltă, prin credința pe care o 
avem Împreună, și voi şi eu. Toţi lucrează împreună 
spre binele celor ce iubesc: pe Dumnezeu 7, După cum 
“întrun trup avem mai multe mădulare, şi mădularele 
nau aceeași slujbă, tot așa și noi, care suntem mulţi, 
alcătuim un singur trup în Hristos; dar fiecare, în parte, 
suntem mădularele unii altora. Insă avem felurite daruri * 
după harul care ne-a fost dat: cine are darul prorociei, 
să-l întrebuințeze după măsura credinței lui; 'cine este 
chemat la o slujbă, să se ţină de slujba lui?, Fiecare 

“să rămână în: starea în care l-a aşezat Domnul?. Insă 
năzuiţi la darurile superioare 10, Năzuiţi la darurile spiri- 
tuale 11. a 
„Şi iată că o femeie cananeancă, o Grecoaică de obâr- 

şie siro-feniciană, a început să strige către el, -către. 
lisus, zicând: Ai milă de mine, Doamne; fiica mea este 
chinuită rău. El nu i-a răspuns niciun cuvânt. Dar au 
venit ucenicii şi l-au rugat s'o mântuiască. Atunci a răs- 
puns Iisus: Eu nu sunt trimes decâț la oile pierdute ale 

  

„1, Evangelia dela Matei, XXI, 22, . i 
2. Apostolul Pavel, Epistola către Romani, VIII, 25, - 3. Evanghelia dela Marcu, XI, 17, i 
4, Evanghelia “după Ioan, XV, 12—-13. 
5. Ibid.. XVII, 21. | 
6. Apostolul Pavel, Epistola către Romani, I, 12, 
7. Ibid., VIII, 28. ! . 
8. Ibid, XII, 4 şi urm, . pi 9. Apostolul Pavel, I-a Epistolă către Corinteni, VII, 17, "+ 10. Ibid,, XII, 31. DR a : 
Il. Ibid, XIV, 1.
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lui Israel. Dar venind ea i se închină zicând: Doamne, 
ajută-mă. El răspunzându-i zise: Nu este bine să luăm 
pâinea copiilor și s'o dăm la câini. Da, Doamne, a zis ea, 
însă şi câinii mănâncă din. fărămiturile care cad dela 
„masa. stăpânilor lor. Atunci, răspunzând Iisus i-a zis ei: 
0, femeie, mare îţi este credința ta; facă-ţi-se cum voiești. 
Şi în ceasul acela s'a tămăduit fiica eil.. 

„Impărăția lui Dumnezeu, adică buma stare, va fi dată 

acelui neam care va; face roadele ei ?... 'Un om plecând 

departe, şi-a chemat robii şi le-a încredințat avuţia sa. 

„Unuia-ira Gat cinci talanţi, altuia doi, şi altuia unul, fie- 

căruia după puterea lui, şi a plecat. Acela care primise 

cinei talanţi s'a dus, a lucrat cu ei şi a făcut încă cinci 
“alani. Tot așa şi acela cu doi a câştigat încă doi. Acela 

care luase-un talant sa dus de a săpat o groapă în pă- 

mânt, şi a îngropat argintul domnului său. După multă 

„vreme, stăpânul robilor acelora s'a întors şi le-a cerut 

socoteala $. 

Iisus a strigat cu glas tare: Lazăre vino afară! şi mor- 

tul a ieșit £, 

„Mai marii preoţilor şi fariseii au adunat sinedriul şi 

.au- zis: Ce ne facem? căci omul acesta, — lisus, — face: 

multe minuni: Dacă îl lăsăm aşa, vor crede toţi: în el, și 
vor veni Romanii şi ne vor lua și ţara şi neamul. Iar unul 

-dintre aceștia, Caiafa, care în anul acela era mare preot, 

le-a zis: Voi mu ştiţi nimic. Nu vă gândiţi că este de folos 
să moară un om pentru popor decât să piară tot neamul. 

„Aceasta n'a zis'o dela el, ci fiindcă era mare preot în 

" acel an, a prorocit că Iisus era să moară pentru națiune, 

şi nu numai pentru acea naţiune, ci și pentru ca să adune 
în unul pe fiii lui Dumnezeu cei risipiţi 5. Dumnezeu a 

  

1. Evanshelia dela Matei, XV, 22 şi urm. Evanghelia dela Marcu, 
"VII, 25 şi urm. 

2. Evanshelia dela Matei, XXI, 43. 
3. Şi a dat fiecăruia după, vrednicie, — „Evanghelia dela NIa- 

“tei, XXV, 14 şi urm. 
4. Evanghelia, dela Ioan, XI, 

"5. Ibid, 47 şi urm.
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îngăduit ca- toate neamurile să meargă pe căile lor, deşi 
nu s'a lăsat fără mărturie făcătorul de. bine 1. Cuvântul 

„lui Dumnezeu trebuia vestit mai întâi: vouă, Iudeilor; 
dar fiindcă voi nu-l primiţi, şi singuri vă judecați ne- 
vrednici de vieaţa veşnică, iată că ne întoarcem spre 
neamuri. Căci așa ne-a poruncit Domnul: 'Te-am - pus să 
fii humina neamurilor, ca să duci mântuirea până la mar- 
ginile pământului?. Mie nu mi-e rușine de Evanghelia 
lui Hristos; fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu pentru 
mântuirea fiecăruia care crede: întâi a Iudeului, apoi a 
Grecului 5, Toţi câţi aţi fost botezați în Hristos, v'aţi îm- 
brăcat cu Hristos. Nu. mai există nici ludeu nici Grec, 
fiindcă toţi sunteţi una în Hristos Iisus. Dumnezeu este 
numai Dumnezeul Iudeilor, nu şi al neamurilor ? Da, 
este şi al neamurilor, Terusalime, Jerusalime, . care 
omori prorocii şi ucizi cu pietre pe cei trimeșşi la tine! 
De câte ori am vrut să strâng pe copiii tăi cum își strânge 
cloşca puii sub aripi, şi n'ai vrut! Iată că wi se lasă casa 

„pustie. Căci vă spun că de acum încolo nu mă veți mai 
vedea până când veţi zice: „Binecuvântat este Cel ce 
vine în numele Domnului“ 6. 

„Aceia care îl însoțeau pe Pavel l-au dus până la Atena. 
Pe când îi aștepta Pavel în Atena, i se turbura duhul la 
vederea acestei cetăţi plină de idoli... Sta de.vorbă în 
fiecare zi cu aceia pe care îi întâlnea. Unii dintre filo- 
sofii epicurieni și stoici au intrat în vorbă cu el... și i-au 
zis: Putem oare să ştim şi noi care este această învăță- 
“tură nouă pe care o vestești tu? . , 
„Pavel stând în mijlocul Areopagului a „Zis : Bărbaţi 

Atenieni! Vă consider foarte religioși în. toată privinţele. 

  

; 1. Faptele Apostolilor, XIV, 16—17. 
2. Ibid., XIII, 46—A7, 
3. Apostolul Pavel. Epistola către Romani, 1, 16.- 
4, Epistola către Galateni, 111, 27—28, . | 
5 Epistola către Romani, III, 29, 
6. Evanghelia dela Matei, XXIII, 37—93, Evanghelia dota Luca, 

XIII, 34—35,
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Căci, pe când stnăbăteam 'cetatea voastră și mă uitam de 

aproape Ja -lucruzile la care vă închinaţi voi, am. desco- 

perit şi un altar pe care este scris „Dumnezeului Ne- - 

cunoscut”. Ei bine, ceea ce voi cinstiţi fără să cunoaşteţi, . 
aceea vă vestesc eu. Dumnezeu, care a făcut lumea și 

tot ce se cuprinde în ea, fiind Domnul cerului şi al. 

pământului, nu .locueşte în temple făcute de mâini, 

şi nici nu-l slujesc mâini omeneşti. ca şi când ar avea 

- trebuință de ceva, el care dă tuturor vieața, suflarea 

şi toate. El a făcut din.unul tot neamul oamenilor ca 

să locuiască pe toată suprafața pământului, determi- 

nând anumite timpuri şi hotare locuinţei lor, să-l caute 

pe Dumnezeu şi, dibuind, să-l găsească, deşi nu este 
-departe de noi. Căci în El vieţuim, şi ne mișcăm şi sun- 

tem. .Astfel, fiindcă suntem de fel din Dumnezeu, nu 

trebue să socotim că Dumnezeirea este asemenea aurului 

și argintului sau pietrei cioplită cu meșteșugul, — arta, 

— şi iscusința omului. Dumnezeu trece cu vederea peste 

vremurile neştiinței noastre despre el, şi vestește tu- 

turor oamenilor de pretutindeni să_se îndrepteze,. pen- 

trucă a orânduit o zi în care va judeca lumea după 

.Greptate, prin bărbatul pe care la rânduit pentru a 
ceasta și despre care a dat tuturor oamenilor o dova- 

dă metăgăduită, — credința, — prin: faptul. că la în- 

viat din morţi 1... Luaţi seama ca nu cumva cineva să. 

„vă ducă prin filosofie, și printr'o deşartă amăgire, după 
“datina, — tradiţia, felul, metoda, — oamenilor, după 
stihiile, — elementele, principiile, — lumii, şi nu după 
Hristos ; căci în el locuește trupeşte toată plinătatea 
dumnezeirii 2, 

„Adevărat, adevărat vă spun: că cine ascultă cuvintele 
mele, — ale lui Hristos, — şi crede în Cel ce 'm'a trimis, 
are vieaţă veşnică, şi nu vine la judecată, ci a trecut din 

. L. Faptele Anostolilor, vas, 15 și urm, '- - 
2. Apostolul Pavel, Epistola către Coloseni, I,8.
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moarte ]a vieață. Adevărat, adevărat vă spun că vine cea- 
sul, şi acum a şi venit, cânq cei morţi vor auzi glasul Fiu= 
lui lui Dumnezeu, şi cei ce-l vor asculta vor învia. Nu vă - 
miraţi de lucrul acesta; pentrucă vine ceasul când toți 
cei din morminte vor auzi glasul Lui, şi vor ieşi afară . 
din ele. Cei ce au făcut binele vor învia pentru vieaţă; 
iar cei ce-au făcut răul vor învia pentru judecată 1... Nu 
voim, fraților, să fiţi în necunoștință . despre cei ce au 
adormit, ca să nu vă întristaţi ca cei ce n'au nădejde. 
Căci dacă credem că Lisus.a murit şi a înviat, credem și 
că Dumnezeu va aduce înapoi împreună cu lisus pe cei 
ce au adormit în EL..-și astfel, vom fi “pururea cu 
Domnul 2... Se SE i 

" „Primiţi bine pe cei slabi în credinţă. Să nu faceţi: 
nimic care să fie pentru fratele vostru un. prilej de 
păcătuire. Tot ce nu vine din încredințare este păcat. 
Fiecare din noi să placă aproapelui în ce este bine, 
în vederea întăririi altora 3. Milă voiesc, nu jertfă. Dacă 
aţi fi ştiut ce însemnează „Milă voiesc nu jertfe“, n'aţi 
îi osândit pe niște nevinovaţi î.. Să nu credeţi că am 
venit să stric legea sau prorocii; am venit nu să stric, 
ci. să. împlinesc 5.. Deci, prin credință desființăm noi. 
legea? Nicidecum. . Dimpotrivă moi întărim legea, 
ca să împlinese Cuvântul lui. Dumnezeu, Fiecare să 
se conducă după „deplina sa încredințare 8. Fiecare să 
fie deplin convins în mintea lui?. Dacă păcătuim cu 
voia 9, după ce am primit cunoștința adevărului, nu 
mai, rămâne. nicio jertfă pentru păcate, ci doar o aş 

  

1. Evanghelia dela Ioan, V, 24—29, , 2. Apostolul Pavel, I-a Epistolă către Tesalonicieni, IV, 13—17. 3. Epistola către Romani, XIV şi urm. 
4. Evanghelia dela Matei, IX, 13; XII, 7. 
4, Evanghelia dela Matei, 1X, 13; XII, 7, 
5. Ibia, V, 17. | 

"6. Apostolul Pavel, Epistola către Romani, JII, 3). 
1. Epistola către Coloseni, I, 24—25. : 
8. Convingere, : 
9. Apostolul Pavel, Epistola către Romani; XIV. 5. . 
10.. Libertatea. - - 10
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teptare a judecății î. Necaz, — strâmtorare, — va veni! 
peste orice suflet omenesc care face rău. Slavă, — cinste, 
pace, —' vă veni peste oricine face binele?. Credinţa ta 

"te-a mântuit 2. In ea, — în credinţă, — să vă bucurați, 
deși acum, dacă trebue, sunteţi întristaţi pentru puțină 
vreme prin felurite încercări, căci; veţi dobândi ca sfârșit 
al credinței voastre mântuirea sufletelor voastre £, 

| „Preoţii cei de seamă şi fariseii au hotărit să-l omoare 5, 
pe lisus. Ceata ostașilor, căpitanul lor, și slujitorii Iudei-. 
lor, au prins deci pe Iisus €, Au ajuns la locul zis al „Că- 
păţânii”, care în evreește se chiamă „„Golgota”,. Acolo a 
fost răstignit. Au văzut că murise. In locul unde fusese 
răstignit... era un mormânt nou... âu pus acolo pe lisus. 
Dar... lisus... a înviat?,., și a fost înălțat la cer*, EI, bla- 
jinul, smeritul, care propovăduise, în predica de pe munte, 
modestia: Ferice de cei săraci cu duhul, căci a lor este 
Impărăția cerurilor 10, 

3. Prin urmare, după cum vedem, după cum se poate 
constata, -menţionata interpretare apare ca legitimă de- 
oarece ea corespunde textelor. Spre o mai deplină încre- 
dinţare, vom cita și alte texte în cursul studiului. 'To- 
tuși, dată fiind diversitatea, de care am vorbit, se poate 
obiecta că altul este înțelesul Evangheliei. In acest 
caz luăm în cercetare obiecțiunea formulată, pentru 
a ne lămuri dacă ea se găsește sau nu întemeiată, 
şi în ce“ măsură ea modifică, sau,. nu, versiunea noas- 
iră. ȘI, până atunci, noi, ştiind cu ce conștiinciozi- 

  

1, Apostolului Pavel, Epistola către Evrei, X, 26—297. Epistola către Romani, II, 9—10. 
Evanghelia după Luca, VII, 50. . ” „. Intâia_ Epistolă sobornicească a lui Petru, 1, 5—9. Evânghelia după Ioan, XI, 47-53. ” dbia., XVIII, 12. 

- Ibid. XIX, 17 şi urm. - Evanghelia după Matei, XXVIII. 
Evanghelia după Luca, XXIV, 51. 10. Evanghelia dela Matei, V. ! 
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tate, cu ce scrupulozitate, am făcut analiza care. ne-a 
-dus aici,. rămânem, pe răspunderea noastră, în convin- 
gerea că interpretarea noastră exprimă adevărul. Cu ţoa= 
te acestea, se pune întrebarea: cum se face că aceleași 
texte sunt comentate altfel de către alții. In acest . caz 
-putem să precizăm că noi tocmai | diversitatea, . între al- 
“tele, căutăm s'o explicăm. Dar nu este numai atât. Ad- 
mițând că ceea ce am spus corespunde textelor, ne punem 

„încă întrebarea dacă învățătura creștină se prezintă sau 
nu ca îndreptăţită î in ceea ce ea afirmă prin citatele cu- 
vinte. Ne continuăm studiul în aflarea răspunsului cău- 
“tat. Ducându-ne mai departe cercetările, suntem conduși 
„la următoarele lămuriri, Pentru a ști în ce măsură creș- 
tinismul este sau nu legitim, trebue, firește, să-l exami- 
„Nnăm cât mai de aproape. El consistă în religia, învăţă- 
tura, care ne spune să ne explicăm lumea plecând, între 
altele, și dela <redința în Dumnezeu perfect. | 

Așa fiind, urmează că ni se impune să cercetăm cre- 
dinţa. Se ştie că şi ea se defineşte în multe feluri. Se 
zice că ea face una cu legea, principiul contradicţiei, con- 

- «diția, posibilitatea ae a gândi, a căuta adevărul, a cu- i 
noaşte, a începe o acţiune. Ea se chiamă începutul oricărei 
cunoștințe, al oricărei acţiuni, a tot ceea. ce există, al ori- 
cărui adevăr. Dacă n'am crede în reușita acţiunii noas- . 
tre, n'am mai începe-o. Principiile logice, ca acela al iden- - 
tităţii, contradicţiei, terțiului exclus, al raţiunii sufici- 
ente, fără de care.nu putem să gândim, să cunoaștem, 

" sunt diferite forme ale credinței. Tot aşa sunt axiomele, 
postulatele. Dar se caută a se preciza de către unii că 
ceea ce numim credință ca început "ae gândire înseam- 
“nă o ipoteză. Şi se mai afirmă de către alții că ea este 
ipoteza nu numai dela începutul ci şi dela sfârşitul gân- 
dirii; că ea se reduce la cunoştinţa fără probe suficiente, 
pe când aceea cu probe suficiente exprimă cunoștința pro- 
.priu zisă, ştiinţa. "Pentru unii ea reprezintă rezultatul ex-
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perienţei, pentru alţii al raționalismului, concluzia la care 

am ajuns. Și mulți declară că ea va să zică o părere, sau 

o deosebesc de cea religioasă. Adesea o teză se susține 

cu îndepărtarea celorlalte. 
Dar să examinăm chestiunea şi la lumina creştinis- 

mului. Şi în acest caz credinţa se defineşte în nume- 

roase chipuri, Totuşi diferitele sale definiţii nu se ex- 

clud, se completează între ele. In adevăr, găsim diverse 
argumente, unele aprobând învăţătura lui Lisus, altele 

combătând-o. Şi, printre aceste argumente, constatăm, 

în continuarea studiului nostru, faptul că noi cuge- 

tăm că există Dumnezeu. El constitue fiimţa, şi această 

” gândire se numește credinţa, spirit care gândeşte, cunoş- 

tinţă, şi credinţa este simţire, iubire, sinceritate, convin- 

gere, libertate, voinţă. Noi avem tot mai deplină credința 

în Dumnezeu periect, absolut perfect, fără nici o rezervă 

perfect, adică fără nici o lipsă. Și ceea ce „concepem ca 

fără lipsă, ni se înfăţişează ca infinit, fără limită. Noi ple- 

cămi dela această credinţă, considerând cu toată grija con-. 

secinţele care decurg şi, deci, și sensul religiei creştine, şi. 

explicația lumii. Acest fapt este pentru noi realitate, cea 

mai puternică dovadă, o profundă convingere, . âdevăr. 
Dăm mărturie despre el, pe răspunderea noastră. 

Există Dumnezeu, desăvârşit. Noi de aici plecăm. Dar, 
" procedând astfel, punctul nostru de plecare este şi unul şi 
“sunt și toate, consistă în tot ceea ce începe şi se continuă 
cu sinceritate, sau în stare de rugăciune, în căutarea ade- 
vărului, dela Dumnezeu la lume, sau dela lume la Dum- 
nezeu, dela legătura lor. După cum am mai observat şi cu 
alt prilej, sunt unii care obiectează că ne vine uşor să cons- 
truim un sistem dacă plecăm dela definiţia lui Dumnezeu 
prin ideea de perfecțiune. Insă răspundem că tocmai aci 
stă greutatea şi valoarea unui gânditor: î în a se convinge, a 
ne convinge că lumea își are cauza. în Dumnezeu fiinţa 
perfectă, Apoi rămâne firesc ca de aici toate să decurgă î în
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mod necesar, cu ușurință. Ne lămurim treptat. Așa fiind, 
Dumnezeu fiind perfect, rezultă că este unul, singur, căci 

-“el constitue ființa supremă, suverană; şi, dacă prin spirit 
înţelegem fiinţa care cugetă, care cunoaşte, el este Spiri- 

„tul desăvârşit; şi, dacă înţelepciunea exprimă cunoștința 
perfectă, numai el are înţelepciunea; el formează unitatea 
perfectă ale cărui diferite însuşiri perfecte sunt distincte 

„de el şi fac una cu el, şi între ele, sunt diversitatea perfec- 
tă ; Dumnezeu se afirmă ca unitatea şi diversitatea per- 
fects, precum lumea apare ca unitatea şi diversitatea ime 
periecte. După cuni am spus, ne lămurim treptat. 

Fiind perfect, trebue să admitem că Dumnezeu are un 

scop. Altfel ne-am contrazice în ideea noastră despre pli- . 

nătatea lui ; ar însemna că nu ştie de ce există, ar aveao . 

lipsă. Și scopul său este el însuși, adică realizarea necon- 

tenită a perfecțiunii. De aceea, el cuprinde cauza tuturor 

fiinţelor, a creat universul cu un scop, cu un destin, i-a dat 

un ideal, după chipul său, aplicând legea perfecțiunii. A. 
făcut lumea spirituală în vederea spiritualizării, a făcut-o 
spirit. Şi i-a dat şi posibilitatea, credinţa, libertatea, cu- 

noştința, conștiința, pentru a-și atinge idealul, a-şi împlini 

destinul. Dar a aplicat legea meritului, a dreptăţii, situând 

lumea, universul, la justă distanţă între imperfecţiune 

şi perfecţiune, pentru ca lumea să aibă răspundere, să fie 

după modul întrebuințării credinței, a libertăţii sale. Și a 

ştiut ce'se va întâmpla, că vor fi avânturi de ideal, îndoieli, 

'şovăiri, iubire, răzvrătire, ură, că va fi diversitate, că spi- 

“ritul creat se va împărţi în diferite direcţii. Pentru a veni 

universului în djutor, Întemeietorul s'a dat pe sine însuși, 

prin graţia sa, ca model, cu unitatea sa, şi cu diversitatea 

sa, cu însușirile sale, perfecte. A făcut “toate aplicând le- 

gea perfecțiunii. A dat fiinţă tuturor stărilor spiritului 
“creat, dar întru bine. Au fost chiar dela început, de la ori- 

gine, spirite libere, libertăţi, egale, la justă distanță între 

perfecțiune și imperfecţiune, pentru ca apoi ele să cola: 

boreze, să fie tot mai distincte între ele și tot mai una, ca
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la Dumnezeu, pe drumul spiritualizării, nu să se excludă 
unele pe altele, nu să lupte unele împotriva altora. 
“Acesta era primul lor destin, comun, absolut acelaşi 

pentru toate spiritele, Căci trebuiau toate, păstrându-și 
„ caracteristicile, să se înalțe după merit, prin grația divină, - 

la același Spirit superior, Sfânt, Incât şi formele credinţei 
sunt făcute să alcătuiască o armonie, Dar creaturile n'au 
mers toate pe calea care li se arătase de către Creator ; şi 
fiecare îşi are destinul său, după merit, prin grația divină. 
Unele s'au îndreptat către Dumnezeu, sunt: îngeri. Altele 
Sau îndepărtat, au greșit, au căzut, în păcat. Fiecăriuia 
dintre noi cei căzuţi ni. s'a dat destinul cuvenit, să fim: 
într'un anumit spaţiu şi timp, acesta spirit rău, acela corp 
sau materie, unul plantă, altul animal, acesta om ca suflet 
rău, inferior, într'un corp, acela om ca suflet mai bun în- 
trun corp. Unii sunt credincioși împotriva raţiunii, alţii 
invers. Și sunt printre noi şi suflete îngereşti trimise ca. 
să ne arate ca modele, ca exemple, calea mântuirii, şi este- 
şi însuşi Dumnezeu. Incât există o gradație, dela spiritul 

„rău, trecând prin materie, plantă, animal, până la sufletul 
mai bun al omului. Și toate creaturile, în măsura în care: 
sunt superioare, și au conștiință, trebue să năzuiască la 

. împlinirea primului lor destin. Toate:sunt spirite, unele: 
mai puțin, altele mai mult conștiente de destinul lor. 

Spaţiul şi timpul sunt şi ele definite de oameni, după. 
destinul lor, în numeroase chipuri, Fiecare om vede lu- 
mea în felul său, şi toţi trebue s'o vadă la fel în diversita- | 
tea ei. Pentru Newton spaţiul și timpul sunt realităţi, pe: 
când după Leibniz ele reprezintă ordini ale lucrurilor ŞI 
nu realităţi, şi pentru Kant ele se află între una și alta, 
sunt intuiții pure a priori, sau forme ale sensibilităţii, în= 
tre subiectul cunoscător şi obiectul cunoseuţ, Dar, în încă 
unul din înțelesurile lor, spaţiul înseamnă şi ființa mate- 
rială în care se cuprinde o fiinţă, iar timpul va să zică o 
existență comparată cu alta; anume durata unei existenţe
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, comparată cu aceea a alteia, ca neschimbarea, sau schim- 
i. barea, trecerea, succesiunea unei fiinţe dela un spaţiu la 

« altul, dela o stare la alta. Durata, în unul din sensurile 
i sale, este ființa care nu se schimbă. Vom îi mai clari- 
i ficați prin ceea ce urmează, Ca să înţelegem acest adevăr, 
avem nevoie să ştim că toate, care, pentru. noi oamenii, 
se desfăşoară în succesiune, în spaţiu şi în timp, au fost, - 
„sunt, din eternitate deodată pentru ziditorul nostru. 

" 4. Această interpretare se poate numi religie creştină 
"ortodoxă, creştinism ortodox, ortodoxism, ortodoxie sau 
Dreapta Credinţă, doctrina dreptei credinţe, a rugăciunii, 
adevăratul creştinism, dar în înaltele semnificaţii expli- 
cate ale acestor expresiuni. Prin acestea noi avem în ve- 
dere diferitele interpretări sincere ale creștinismului, 
— atât ceea ce se înțelege de obiceiu prn ortodoxie cât, 
și catolicismul sau protestantismul, şi orice cugetări, orice 
fiinţe oneste, — care, — pentru a realiza necontenit în co- 
laborare, perfecțiunea, lucrează ca să fie tot mai distincte 
Şi tot mai una între ele, şi nu numai una cu îndepărtarea 
celorlalte, După etimologia sa, expresiunea ortodoxie în- 

„. “seamnă dreaptă credinţă, şi noi lămurim că aceasta este 
credinţa în Dumnezeu perfect, absolut perfect, fără nicio 
restricţiune perfect, cu toate urmările care decurg din ea. 

Ştim că şi religia creștină zisă ortodoxă, se defineşte, ca 
orice, de unii într'um fel, de alţii în alt fel. In timpul când 
redactăm actuala noastră lucrare, se observă o vie preocu- 
pare în România ca să se precizeze ideea cuvântului orto- 
doxism sau ortodoxie. Pe lângă menţionaţii filosofi, sunt 
şi geografi ca d. S. Mehedinţi, istorici, etc,, care examinea- 
ză această chestiune, pentru a formula destinul neamului 
românesc, Dar, firește, mai cu seamă teologii sunt aceia 
care îşi pun cu deosebire întrebarea ce - este ortodoxia. 
Astfel, putem să cităm revistele Biserica Ortodoxă Ro- 
mână; Ortodoxia; Studii Teologice, publicaţie a Facultăţii
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"de Teologie din Bucureşti ; lucrările Ortodoxie şi Româ- 
nism, Creştinism şi Ortodoxie scrise de părintele Dumitru ; Stăniloae ; cartea intitulată Ortodoxia, care cuprinde con-;.  ferințele ținute în prezența 1. P, S. 8. Nicodim Patriarhul ; 
României de către profesorii Facultăţii de Teologiei dela; Universitatea din București, cu un Cuvânţ Introductv și o 
conferinţă de încheiere ale decanului Şerban Ionescu; stu: 
diile d-lui Teodor M. Popescu : Ce reprezintă azi Biserica Ortodoxă ; Vitalitatea Bisericii Ortodoxe, etc. Unii iau ca îndreptar „Mărturisirea Ortodoxă“ din sec. XVII-lea, a 
lui Petru Movilă de origine român mitropolit al Kievului 
în Rusia ; opera acestuia întemeiată pe tradiție este anali- 
zată de pr. Nicolae Popescu ; alții caută să definească ceea ce găsim propriu, original, în creștinismul ortodox al Ro- mânilor, față de acela al celorlalți ortodocşi, — Bulgarii, Grecii, Rușii, Sârbii, — precum și față de atitudinile creş- tinilor consideraţi neortodocşi, cum sunt catolicii sau pro- 
testanţii ; unii se simt oarecum: îndepărtați de concepția 
rusă, alţii mai apropiaţi ; de ex. d, Nichifor Crainic se des- 
parte în unele privințe de Solovieif, pe când părintele Tit 
Simedrea îl redă în românește pe Nicolae Arseniev, ţinând 
fiecare să păstreze armonia caracteristică Românilor. 
„Se afirmă că religia ortodoxă este icreştinismul profesat în Orient, spre deosebire de catolicismul din Occident, şi " anume unirea omului cu Dumnezeu printr'o mai accen- 
tuată vieață spirituală. Se precizează că ortodoxia consistă în creștinismul naţional, Se declară că ea va să zică religia universală, umanitarismul, spiritualizarea, dar la care ajungem prin naționalism. Se stăruește că ea își are carac- teristica în revelaţie, în tradiţia apostolilor, a primilor părinţi ai bisericii, în dogme, şi că ea se deosebeşte de protestantism care se întemeiază pe ideea că învățătura creștină exprimă religia treptat de acord cu progresul ştiinţei, sau al filosofiei, 

” Se mai observă că ortodoxia este doctrina reîntoarcerii multiplicităţii lumii la unitatea divină ; adică lumea se
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înfățișează ca: o diversitate care vine din unitate și care trebue să revină la aceasta ; astfel ortodoxia înseamnă concepţia care admite națiunile, bisericile creștine naţio- * nale, dar care le voiește perfecţionate în una deusupra tu- turor ; în acest scop, ortodoxia.ne învaţă că Dumnezeu sia. întrupat odată -pentru totdeauna şi că oamenii se înalță necontenit la Dumnezeu, pe câna celelalte forme ale creş- tinismului îl consideră pe Dumnezeu după chipul și ase- mănarea omului. Pe când în ortodoxie, coristată d. Nichi- for Crainic, adaptarea lui Dumnezeu la om s'a făcut odată pentru totdeauna, nouă rămânându-ne posibilitatea ca prin credinţă şi faptă să ne adaptăm necontenit la vieața 
divină pentru a-i fi asemenea sau pentru a ne desăvârși, în 
celelalte forme de creştinism tocmai procesul adaptării lui 
Dumnezeu la om e socotit ra nedeplin și, ca urmare, se fa- 
brică necontenit dogme şi retorme pentru a reduce esenţa supranaturală a revelaţiei la un nivel natural de înțelege- 
re omenească. Suntem pe două căi deosebite : aici omul 
caută să se modeleze după chipul şi asemănarea lui Dum- 
nezeu, fiindcă aceasta e mântuirea creștină ; dincolo e ten- 
dința de a destigura pe Dumnezeu după chipul şi asemă- 
narea omului, Nu naţiunile își asimilează Biserica, ci Bi- 
serica îşi asimilează naţiunile. i | 
"Se mâi spune că prima notă caracteristică a Bisericii 

ortodoxe o alcătueşte sobornicitatea, adică universalitatea, 
unitatea, sau spiritul ecumenic ; dar al doilea element. al 
său constitutiv este naționalitatea, sunt naţiunile; şi, pen- 
tru ca sobornicitatea să se realizeze, trebue ca națiunile să 
existe în cursul lumii, iar în partea finală a acesteia să se 
transfigureze, să se îndumnezeiască ; transfigurarea for- 
mează a treia notă caracteristică şi, poate, cea mai esen- 
ţală a ortodoxiei ; ea consistă în înălțarea inferiorului prin 
superior, sau în întruparea, în coborirea lui Dumnezeu, . 
prin graţia sa, în om, şi deci în îndumnezeirea omului ; de 
aici rezultă şi marele rol'al tradiției, sau al continuității so-
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bornicităţii în Biserica ortodoxă : dela unitatea creatoare, . 

-prin pluralitatea naţiunilor după creaţie, la unitatea prin 

transfigurare prin harul divin. Biserica romano-catolică și 

mai ales:cea protestantă, observă d. Ioan Gh. Savin, pun 

„accentul pe jertfa de pe cruce a Mântuitorului ; noi orto- 

. docșii îl puriem pe actul final şi triumfal al acestei jertfe : 
Invierea Mântuitorului, prin care totul s'a sfințit şi s'a în- 

dumnezeit, - 

Se mai susține că trebue să plecăm dela concepţia isto- 

rică despre destin, după care acesta se găseşte în puterea 

noastră, căci aceasta corespunde cu realitatea. Și aşa 

“înţelegem că ortodoxia reprezintă religia creștină care - 

profesează păstrarea diversității naţiunilor, fără ca ele să 

” fie una, ci fiecare avându-și notele sale distinctive, religia 

“sa creştină naţională, precum, de ex., Românii îşi au orto- 

doxia lor naţională românească ; şi ceea ce caracterizează 

ortodoxia Românilor este aredinţa pioasă, blândă, în aju- 

torul continuu al-iui Dumnezeu, şi deci ideea colaborării 

între toate fiinţele, între toate naţiunile, atât cu cele mis- - 

tice slave cât şi cu cele raționaliste occidentale, catolice, 

fără a fi una sau alta; şi Românii au primit în acest fel 

__ creştinismul prin originea lor dacă-romană, prin așezarea 

lor geografică la răspântie, prin împrejurările lor istorice. 

Sunt gânditori care admit o atare teză dar cu modifica- 

rea că destinul exprimă un act al Providenţei,: nu stă în 

„puterea noastră, şi că în viitor naţiunile vor fi una. Am 

mai putea să cităm numeroase interpretări. Incât există o 
diversitate şi cu privire la înţelegerea creştinismului nu-.. 

mit ortodox, 

Şi totuși, privind chestiunea şi în perspectiva doctrinei 

noastre, înțelegem că este o unitate şi în această diversi- 

tate, ca în orice, şi că ea are datoria să tindă a fi unitatea 

perfectă a diversităţii perfecte, Fiecare din tezele expuse 

exprimă un adevăr în ceea ce afirmă cu sinceritate, însă 
ele au nevoie să fie completate unele prin altele şi prin
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întregul adevăr. Pentru noi ortodoxia cuprinde, pe lângă 
cele „ce am văzut, şi următorul sens, potrivit Evangheliei, 
şi care devine 1ot mai clar dacă ne conținuăm cercetările. 
Ea reprezintă creştinismul studiat, în mod sincer, explicat, 
luminat, cunoscut, formulat în multe feluri dar același 
creștinism în variatele lui forme. Inseamnă doctrina drep- 
tei credinţe, adică a credinței în Dumnezeu perfect; învă- 
țătura rugăciunii, dar care, fiind astfel, nu exclude studiul, 
Ştiinţa, arta, acțiunea, nici o altă concepţie sinceră, contri- 
butioare, oricât de puţin, la realizarea necontenită a per- 
fecţiunii. Ea consistă în diferitele interpretări sincere ale 
creștinismului, Iisus Hristos a fost în lume ca să propovă- 
duiască acest adevăr, Astiel, ortodoxia este şi naționalism 
şi umanitarism, și diversitate şi unitate, și particularitate. 
şi. universalitate, din veșnicie, fără ca vreodată o concep- 
ție să fie împotriva celeilalte sau absorbită de ea. Naţiu- 
nile, ca și indivizii, ca orice forme sociale, ca orice fiinţe, 
trebue să fie tot mai deosebite şi tot mai una între ele 
pe calea propășirii. Ele iau diferite forme în cursul tim- 
puilui după destinul oamenilor care le alcătuesc. Unii sunt 
hărăziţi să-şi împlinească destinul într'o anumită grupare, 
şi țară, alţii în altele. Fiecare să-şi facă datoria unde se 
află, să năzuiască la înălțarea sa şi a celorlalţi în cola- 
borare, | 

Dar unii cugetători sunt impresionați de eternitatea 
unităţii fără să vadă pe aceea a multiplicităţii, alţii invers. 
Noi, considerâna perfecțiunea divină, constatăm şi una și 
alta. In ortodoxie nici biserica nu trebue să asimileze na- 

„țiunea, nici națiunea să nu asimileze biserica. Dum- 
nezeu s'a întrupat odată pentru totdeauna, şi se întrupea- 
ză necontenit. Omul este după chipul lui Dumnezeu înăl- 
țându-se la Dumnezeu, și Dumnezeu este după chipul : 
omului coborînd la om. Și, pe orice treaptă a existenţei, 
noi îl înţelegem pe om prin Dumnezeu și pe Dumnezeu 
prin om. Ortodoxia cuprinde şi revelaţie, tradiție, dogmă,
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şi interpretarea, lămurirea tradiției, a revelaţiei, a dogmei. 
O găsim la toate popoarele creștine, la unele într'o măsură 
la altele în alta, și putem să plecăm de oriunde pentru a 
ne-o explica în raport cu celelalte sisteme pe calea propă- 
şirii. Dumnezeu a rostit același adevăr pentru toți, s'a re- 
-velat a fel tuturor, însă ne-a dat fiecăruia, pe răspunde- 
„rea nvastră, destinul şi libertatea de interpretare. 

“Noi piecăm aici dela creștinismul ortodox al Românilor, 
fiindcă ei sunt neamul căruia aparținem acum ca oameni 
pe pământ, însă pentru a le arăta structura lor superioară 
în mersul spre desăvârşire, inerentă tuturor formelor ade- 
văratului creștinism, studiat, luminat, înţeles în spiritul 
despre care am vorbit, Și dorim ca ortodoxismul Români- 
lor să năzuiască a fi model celorlalte forme ale: -creştinis-" 
mului, precum fiecare din acestea să aibă aceeași aspirație. 
Călăuziţi de acest spirit, creştinesc, noi recunoaștem pre- 

" țioasele contribuţii aduse la înțelegerea ortodoxiei de că- 

tre citatele teze. Dar zicem că fiecare priveşte chestiunea 

din punctul său de vedere, și că se cuvine să ne completăm 

unii pe alții pentru ca să avem mai întreg adevărul. . 

5. Acestei concepții, a dreptei credințe, a rugăciunii, i 

se poate spune perfecționism, doctrina spiritualizării, a 
înțelepciunii,  problematism, neexclusivism maxim sau 
exclusivism minim, învățătura sincerităţii, creştinismul 
studiat, luminat, explicaționism, continuism, .colaborism 
sau cooperatism, teoria libertăţii, responsabilism, sancțio- 
-nism, doctrina destinului. Căci potrivit ei, trebue să rea- 
lizăm mecontenit perfecțiunea, spiritualizarea, înțelepciu- 
nea ; și, în acest scop, să considerăm soluția oricărei „pro- 
bleme ca o nouă problemă; să nu excludem soluţia nici- 
unei persoane fără o prealabilă convingere cât mai mare 
asupra sincerităţii sale ; şi, în niciun caz să nu-i aplicăm 
sancţiunea definitivă până ce mai întâi n'o rugăm, n'o în- 

_demnăm, 'n'o invităm la colaborare ; să explică celelalte
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sisteme prin propria noastră doctrină, şi pe aceasta prin 
celelalte ; să ne continuăm studiul, lucrările, într'o armo- 
nie ; şi fiecare este liber să procedeze, după convingerea 
lui, pe răspunderea lui ; fiecare va fi sancționat, îşi : va 
avea destinul său după merit, prin graţia divină. _ 
„Ştim cât de elastice sunt, şi criticate, cuvintele în ism : 
perfecţionism, problematism, etc. Dar constatăm necesita- 
tea să ne exprimăm prin termeni cât mai potriviţi în reda- 
rea ideilor. Şi, pentru a nu cădea în polemici dăunătoare, 
pe care tocmai vom să le evităm, noi vorbim aici despre 
această învăţătură zicânduri, şi cu propriul său nume, 
creștinismul, religia creştină. Apare dela sine că din 
ce o cercetăm ne dăm mai bine seama de semnificaţia ei. 
Cu toate acestea, ni se poate obiecta că suntem solipsiști, 
de unul singur, împotriva dogmelor care se adresează tu- 
turor, — deoarece susţinem o interpretare specială a noas- 
tră cu privire la creștinism. Răspundem. Suntem și solip- 
siști, însă și mai mult decât atât, fără să fim împotriva 
dogmelor, fără să înlăturăm şi celelalte interpretări, căci 
admitem, în spiritul creştinismului, necesitatea armoniei 
tuturor ființelor, aşa cum am lămurit-o. Având în vedere 
acest acord noi vorbim de interpretarea noastră specială 
cu privire la Evanghelie. | o 
„ Creștinismul, în adevăraţul său înţeles, ortodox, orto- 
doxia, dreapta credință, înseamnă doctrina credinţei, în 
Dumnezeu perfect, cu toate consecinţeie care. decurg. El 
va să zică împlinirea legilor divine ale Creatorului absolut. 
pepiect. Să fim mereu mai buni. In acest scop să ne spiri- 
tualizăm; să credem, lucrând, studiind; să ne rugăm, să 
fim sinceri, curaţi, cinstiți, în munca! noastră; să fim în 
anmonie pentru înfăptuirea binelui, realizând idealul, ar- 
monia perfectă, creştină; să fim după legea meritului, a 
dreptății, silindu-ne ca să avem harul divin, graţia, iubi- 
rea evangelică; să ne îndumnezeim. Și oricare din aceste 

legi le exprimă pe toate celelalte, fiind în legătură cu ele. 
ț -
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Formula „crede şi nu cerceta“, prin care unii -rezumă 

Evanghelia, se întregește prin altele ca: cercetează şi vel 
găsi credința; cred ca să înțeleg; înţeleg ca să cred; şi 
toate se completează între ele. Nu trebue, așa cum se 
face de obiceiu, să considerăm în chip exclusivist cuvin- 
tele „crede şi nu cerceta“. O atare atitudine nu este creș- 
tină. Ea provine fie din ignoranță, fie din “preocupările 
unor interesaţi care fac păcat dacă o speculează în mod 
conștient, cu voie. N'o întâlnim sub această formă - în 

Evanghelie. Ci putem să spunem : omule, caută adevărul, 
și, după ce ai cercetat şi ai găsit că ai credinţă, întăreș- 

ie-ți-o, explică-ți-o mai mult, și nu te îndoi prin cerce- 
tări ispititoare, destructive, deşarte, peste puterile tale. 

Creştinismul ortodox înseamnă doctrina interprătării, ex- | 

plicaționism : Litera omoară, dar spiritul dă vieaţă?. Şi 

totuşi, să ne lămurim. Creștinismul, ca religie, consistă în 

dogme. Ca atare el nu se discută de către credincioşii săi 

dacă reprezintă sau nu adevărul. El îl exprimă indiscuta- 

bil. Dar trebue să-l tălmăcim, să ni-l luminăm, pentru a 

ne lumina, pentru a-l înţelege noi înșine sau a-l face în- 

țeles, altora. Ce este dogma ? După etimologia sa, cuvân- 

tul dogmă exprimă o părere, dar una stabilită, ca adevăr . 
o hotărîre, ca o axiomă, spre deosebire de simpla părere. 

Și pentru credinciosul creștin ea preţueşte mai mult decât 
ațât, Ea este credință nesguduită, deplină, care urmează 
revelaţiei ; harul dumnezeesc, adevărul pe care l-am cău- 

tat, la care ne-am silit să ne înălțăm, şi care ni sa desco- 

perit, s'a coborit în noi. 

Astfel avem, de ex., dogma ipostaselor, a Sfintei Treimi : 

Dumnezeu, unul, în trei persoane: Tatăl, Fiul, Sfântul 
Duh. De aceea zicem că ea nu poate să fie discutată de 

credincioşii ei ; însă-ea poate, trebue, să fie interpretată 

pentru a îi înţeleasă. Și totuşi nu oricine este în stare s'o 

explice fără pericol, dacă mare pregătirea necesară. Invă- 

  

1, Apostolul Pavel, Epistola III-a către Corinteni, II, 6.
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țatul care îşi simte credința neșovăită, luminată, care are 
convingerea profundă, poate s'o interpreteze, căci el o ex- 

plică n'o contrazice. Dar savantul care nu are credinţă, 

sau care şovăește în ea, precum și poporul neştiutor şi ne- 

„ pătruns încă în deajuns de credinţă, afară de cel pătruns, 

pot să-i dea un înţeles greșit. De aceea, Iisus Hristos vor-. 

beşte în dogme şi în pilde poporului, și lămurește pe faţă, 

în interpretare, apostolilor învăţătura sa. Şi el se adre- 

sează tuturor când ne Spune: cereți şi vi se va da; căutați 

şi veţi găsi; bate şi ţi se va deschide; cercetaţi scripturile; 

nu este nimic ascuns care să nu fie descoperit; veţi cu- 

noaște adevărul, și adevărul vă va mântui pe voi 2. Dar ne 
spune să cercetăm, — să studiem, — să nu ne pronunțăm 

cu ușurință. Şi, până să ne luminăm noi înşine, să luăm 

lumină dela cei care o au. Printre aceştia trebue să fie 

preoţii. Ei în deosebi au nevoie de aceste lămuriri, pentru - 

a ne întări în credință pe aceia dintre noi care șovăim. Dar 

ele se adresează, fireşte, tuturor acelora care caută sin- 

cer adevărul, şi mai ales celor slabi, rătăciţi, ca să le arate 

calea mântuirii. Incât se cuvine să avem mare grijă, în 
interpretarea dogmelor, pentru a fi înţelese. - 

Şi, aşa, avem credința pe care o căutăm. Credinţa, ne 

explică apostolul Pavel, vine în urma auzirii, — a predicii 

ascultate, — cugetată, — şi auzirea, — predica, —.vine 

prin cuvântul lui Hristos 2. Şi cunoaștem din ce în ce cum 

credinţa consistă în graţia divină dăruită sufletelor noas- 

tre. Credinţa, zice apostolul Pavel, este ipostasa, — adică - 

substratul, ființa, substanța, fundamentul, realizârea, în- 

făţişarea esențială, realitatea, adeverirea, — celor nădăj- 

duite, dovada lucrurilor nevăzute. Ea face una cu 

“ființa în toate formele ei. In plinătatea ei, ea 'se 

referă la Dumnezeu, îl exprimă pe el, rostește vieaţa 

veșnică, ceea ce subsistă, durează, sau dăinueşte, ceea 

1. Ic. cit. . 
2 1, cit. ” 
3. Apostolul Pavel, Epistola către Eveei, XI, l.
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ce nu se schimbă: Cine crede are vieața veșnică !. In el, 
— în Dumnezeu, — avem fiinţa 2. Dar ea mai înseamnă 
şi cunoștință. Am crezut şi am ajuns la cunoștința că Tu 
eşti Hristosul, Sfântul lui Dumnezeu 3, Și vieaţa veşnică 
este aceasta : Să te cunoască pe Tine, singurul Dumnezeu 
adevărat, şi pe Iisus Hristos, pe care I-ai țrimes Tu *. In- cât credinţa va să zică fiinţa, și, în acelaşi timp, şi cunoş- 
tință. Termenii se, întrepătrund. Semnalând întrepătrun- 
derea, corelaţia, că toate lucrurile se definesc în numeroa- 
se chipuri, în unele âin înfăţişările lor întrun fel, în altele 
în altfel, în raporturile dintre ele, însă trebue în același 
Spirit, cum am explicat, unii au. recunoscut importanța 
acestei observaţii. Alţii, nevoind să ne înţeleagă, exami- 
nându-ne superficial, cu răutate, în moda trunchiat, au de- clarat că, din ignoranță, confundă diferiţii termeni. 

„6. Ce este ființa? Unele dintre cele mai pătrunzătoare 
inteligențe, ca Pascal, sunt de părere că Ştim în ce con- 
sistă, și totuși n'o puţem exprima, căci o găsim primitivă, 

» iniţială, fundamentală. Nu se poate defini un cuvânt fără a. 
incepe cu acesta, este,... Incât, pentru a o lămuri ar fi să 
z:cem este, și astfel să întrebuințăm cuvântul în definiţia 
sa. Noi îi preţuim pe acești gânditori. Insă constatăm că 
ei consideră mai ales unitatea ființe, nu şi multiplicitatea 
fiinţelor. Şi trebue să spunem că sunt amândouă, nu există 
una fără alta, că, dacă noi considerăm atât multiplicitatea 
cât și unitatea, ne dăm seama că un cuvânt se poate de- 
fini în numeroase moduri, și deci începând Şi prin alţi 
termeni decât acesta, este. Căci orice reprezintă un fel de 
ființă. De sigur, pentru a defini ceva . se face de obiceiu 

„. apel la este, ca, de ex., când ne întrebăm ce este lumina 
și răspundem că lumina este.... Insă putem să răspundem 

  

"1. Evanshelia dela, Ioan, V, 24, 
2. Faptele Apostolilor, XVII, 28, 
3. Evanghelia, dela Ioan, VI, 69. 
4. Ibid.. XVII. 3. .
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şi altfel, Căci „este“, la rândul său, se Jămureşte în di- 
verse chipuri prin diferiţi alţi termeni, ca va să zică, în- 
seamnă, se înţelege, înfățișează, exprimă, durează, etc. : 
este înseamnă înfăţişarea a ceva, durată ; când la întreba- 
rea pusă cine este, zicem „Este Ion“, aceasta înseamnă în- | 
fățişarea lui Ion înaintea noastră, Ion durează înaintea: 
noastră. Fiinţa există în mai multe feluri care vin din sin- 
gura deplină, dela Dumnezeu. Ea alcătueşte diversitatea, “ 
explicabilă, a universului, Totul, prin urmare, se poate 
defini, dar atât întrun mod cât şi în mai multe. Putem să 
spunem că fiinţa va să zică, sau înseamnă, că prin ea înţe- 
legem, înfăţişarea, durata, ceea ce se înfățișează, durează, 
ceea ce nu se schimbă, şi.cu toate acestea şi în numeroase 
forme, durând mai mult sau mai puţin. Și astfel, părțile 
lumii se definesc între ele, și în raport cu întregul lor, cu 
lumea, şi cu Dumnezeu creatorul ; Și Dumnezeu, creato- 
Iul, se definește în raport cu lumea, creaţia sa, precum 
aceasta sa lămureșşte prin el. Dumnezeu care a făcut lumea 
şi tot ce se cuprinde în ea, este Domnul cerului şi al pă- 
mântului. . ..E1 care dă tuturor veaţa, suflarea şi toate, ,. 
El a făcut ca oamenii, ieşiţi dintr'unul singur, să locuiască 
pe suprafaţa pământului . . ca ei să-l caute pe Dumnezeu, 
şi să se silească a-l găsi. . . In El avem vieaţa, mişcarea şi 

fiinţa 1... Lumea este făptura lui Dumnezeu. ,. . 
- Astfel, fiinţa se înfăţişează și una şi în mai multe feluri. 
Ea înseamnă subiect; sau obiect, atribut, predicat, însu- 
şire; şi așa mai departe. Subiectul se zice aceea căreia îi 
aparţine alta numită obiect. Obiectul se chiamă aceea care 
aparține alteia numită subiect.. Raportul, — legătura, — 
reprez.ntă o fiinţă între ființe, ca între subiect şi obiect. 
Ceea ce se numeşte cunoștință constitue ființa, felul de a 
îi, starea unui subiect, care stabileşte, sau constată, care 
exprimă un raport între un subiect şi un obiect.. Câna zi- 

"1. Faptele Apostolilor, XVII, 24 şi urm. — cf, Evanghelia dela 
- XYoan, I, 1 și urm. Ma ! 

e N
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csm-'eu sunt, — aceasta înseamnă că eu subiect am stabilit, 

stabilesc, sau constat, exprim, un raport între eu ca su- 

biect şi sunt ca obiiect, predicat... Şi aşa apare orice cu- 

noștinţă.. Când afirmăm, sau când negăm, că tabla este 

neagră, aceasta înseamnă că eu subiect am stabilit, stabi- 

lesc, constat sau exprim o legătură între tablă ca subiect 

şi neagră ca obiect, atribut, predicat, însușire; arătăm că 

tabla are sau nu însuşirea neagră.. Incât şi cuvântul „este“, 

ființa, — ca orice, se poate defini, însă în numeroase chi- 

puri. „Este“ poate să fie subiectul, căruia îi aparţine un 

obiect, însuşirea, atributul, predicatul, ca în exemplul 

următor- Este înseamnă înfățișare, durată. Apoi este ex- 

primă atributul, predicatul, însușirea, obiectul care apar- 

ţine unui subiect, ca în cazul când zicem: Dumnezeu este; 

adică Dumnezeu există. Este reprezintă şi legătura între 

“un subiect şi un obiect, atribut sau predicat, însușire, ca 

în citata proposiție: Tabla este neagră. ŞI, dacă ne 'con- 

tinuăm studiul, observăm şi nuanţe între este şi fiinţă. 

Prin vorba este înțelegem şi cu deosebire un verb; cu- 

vântul ființă exprimă și mai cu seamă un nume, un subs- 

tantiv,: 

Urmează că putem să definim fiinţa îi în multe moduri, 

şi chiar începând cu este, ca în cazul când zicem: ființa 

este ceea. ce se înfăţişează, sau durata, ceea ce nu se con- 

trazice, nu se schimbă, afirmaţie sau negâţie, însă de di- 

ferite feluri; şi cu atât mai mult că putem să începem ŞI 

în alte moduri. Mai putem să dăm încă şi alte definiţii. 

Inţelegem prin cunoştinţă atât starea unui subiect care 

stabileşte, constată sau exprimă, un raport între un su- 

biect şi un obiect, cât şi raportul stabilit, constatat, sau 

exprimat, Şi, după cum se poate vedea, ființa va să zică 

atât cunoştinţa ca stare a subiectului, cât şi subiectul şi 

obiectul cunoștinței, precum şi legăturile între subiect și 

„ obiect, sau între subiecte, între obiecte. Când zicem a- 

" ceasta este o tablă, fiinţa înseamnă atât eu subiect care
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afirm, cât şi starea mea,-a subiectului care fac această 
- afirmație ; şi ea reprezintă și subiectul aceasta, precum şi 
obiectul tablă, şi raportul. esta între subiectul acesta şi 
obiectul tablă. In exemplul Ion și Gheorghe citesc, avem: 
un raport între subiecte. Când.spunem Ion citeşte şi scrie 
rostim o. legătură între predicate. Prin urmare credința 
cansistă în afirmarea ființei, face una cu aceasta. Și ființa 
exprimă ceea ce se înfățișează, şi rămâne cu atât mai 
mult ea însăşi că durează fără a se contrazice, Ea este de. 
mai multe feluri, şi una singură. Credinţa creștină consti- 
tue fiinţa, şi anume, cunoştinţa că există Dumnezeu, Ea 
formează atât începutul, preludiul, presimţirea, cât şi în- 
caronarea cunoștinței. Am crezut şi am ajuns la cuno- 
ştinţă 1. Cine crede are vieață veșnică. Și vieaţa veșnică: 
este aceasta: să .te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu 
adevărat, și pe. lisus Hristos pe care l-ai trimes tu 2. să 
cunoaşteţi dragostea lui Hristos, care întrece orice cunoș- | 
tinţă, .ca să ajungeţi plini de toată plinătatea lui Dum- 
nezeu 2, - 

Apoi trebue să ştim că fiinţa, cunoştinţa, dacă nu sunt 
perfecte, au grade, sunt de diferite categorii. Aici se cu=: 
vine.o maj completă lămurire a ceea ce va să zică fiinţa. 
Se ştie ce mare importanţă atribue filosofia 'antică, a lui: 
Platon, Aristotel, acestei probleme. Şi o găsim aproape 
la toţi marii gânditori, şi la moderni, printre care: Spi-: 
noza. Dar concepţiile lor se deosebesc oarecum una de 
alta. Căutând unitatea. în această diversitate, putem să: 
spunem următoarele. Termenul general se numeşte fiinţa. a 
Și aceasta. consistă în ceea ce durează, subsistă, nu „se 
schimbă, -Dar ea 'coiţine variate speţe, după cum poate să! 
dureze, să nu se schimbe, mai mult sau mai puţin. Căci tot 
fiinţă se chiamă şi aceea care durează o clipă. sau mai: 
multe schimbându-se, dar mai ales aceea care subsistă 

- 1..Loc. cit. Evanghelia dela Ioan, v, 69. - 
2. Loc, cit. Ibia., V, 24; XVII, 3. 

3. Loc, cit, Apostolul Pavel, Epistola către Efeseni, II, 19.
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„veșnic neschimbându-se. Și. astfel, ființa este: 1. ființa 

necesară numită substanță, adică aceea care poate să 

subsiste. mai mult neschimbată; 2. fiinţa contingentă nu- 

mită accident, adică aceea care'se întâmplă, se află în'de- 
venire, care poate să nu dureze mai mult neschimbată ; 3. 

diferitele nuanţe ale acestor, sau între aceste, două feluri. 

Incât sus este ființa absolut necesară, numită și substanţă. 

primă pură, esenţă pură; adevărata esență superioară, 

propriu zisă; ea rămâne aceeași în eternitate; gândirea, 
ideea, forma pură. Cuvântul. esență înseamnă cauza, ra- 

țiunea de a fi a unei fiinţe, ceea ce constatăm mai caracte- 
ristic. Jos întâlnim fiinţa contingentă numită şi acci= : 

dent ; ca de ex. coloarea, alb negru ; ea apare ca antipodul 
fiinţei necesare, al substanţei, al esenței ; ea se găseşte în 

devenire, se schimbă ea însăși sau poate să fie schimbată. 

de altă ființă. Dar între esenţa pură şi accident sunt cele-. 
lalte existenţe, și anume : ]. substanțele zise secundare ; 

„acestea sunt forma și materia nedespărţite; şi deci, nu 

pure; materia se zice și esenţă inferioară, și gen; forma ca. 

substanță secundară, nu ca substanță primă pură, consti- 

tue esența intermediară între cea superioară, supremă, 

pură și cea inferioară, sau materia, și se numeşte şi speţă 

sau termen mediu; ea se prezintă superioară materiei dar 

inferioară formei pure ; ea există nedespărţită de materie, 

pe când forma, esenţa pură, este fără materie ; 2. Apoi vin 
substanțele prime compuse; acestea sunt fiinţe | "compuse 
din formă şi materie, şi se chiamă existențe propriu zise 
sau realtiăţi, şi indivizi, ca de ex. un om, Socrate, Platon. 
Se mai spune că esenţa este ființa din care se face 
o: fiinţă, că existenţa înseamnă exteriorizarea, reali- 
zarea.esenţei în accident. De aceea se numeşte existenţă. 
sau realitate. Adevărata realitate, empirică, dată, care al- 
cătueşte. ceea ce se chiamă lume, consistă într'o astfel de 
existenţă, compusă.. Ea este existenţa. propriu zisă. 

Dar să privim lucrurile: şi prin prisma creştinismului. 
Fiinţa, zicem Și moi, se defineşte în multe feluri; Insă noi
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stăruima asupra faptului că âdevărata fiinţă, superioară, 
suverană, creatoarea tuturor celorlalte, este unul Dum- 
nezeu, Spiritul, absolut perfect. El exprimă cauza şi 
scopul, idealul tuturor. Din el vin toate şi la el tre-. 
bue să meargă toate, împlinindu-și, nu pierzându-și, pPro- 
pria lor ființă. Toate lucrurile pe care el le-a creat sunt 
spirite; însă unele îngereşti, cereşti, mai aproape de 
firea lui, şi altele lumești, pământești, mai îndepărtate 
de el, fiecare după meritul său, după destinul său, prin 
graţia divină. Unele reprezintă materia, spirit mult 
degradat. Altele" formează. spiritele superioare din: ma- 
terie, sau sufletele din corpurile oamenilor, şi. care sunt 
mai puţin degradate decât materia. Unele apar ca spi- 

rite rele, şi mai îndepărtate de Dumnezeu decât ma- 
teria; se luptă împotriva lui. Altele sunt nuanţe între 
acestea. Incât nu există numai spirit şi materie, cum 
se admite de obiceiu, ci spirit bun, materie, şi spirit 
rău; „și sunt numeroase nuanţe între acestea. Se dă, 

“în general, numele de existenţă sau realitate spirite= 
lor din materie, şi se opune realismul idealismului. 
Dar să ştim că adevăratul ideal, care nu se schimbă, este 

mai mult ființă decât așa zisa existenţă, sau realitate, em- 
pirică. Şi totuşi, să fim şi realiști, să ţinem seama şi de ex- 

| perienţă, de materia pe care trebue s'o străbată spiritul 

superior pentru a nu fi duşi în ispită, a mu cădea pradă 

iluziei, oricât de trecătoare ar fi această experienţă, această 

realitate faţă de rațiunea eternă, față de eternul ideal. 

A fi mai realist nu înseamnă a fi mai materialist, 

sau: mai puţin idealist, 'ci a fi şi idealist, şi invers, a 
spiritualiza. materia, a înălța realitatea pe culmile idea- 
ului plecând dela ea așa cum ea se înfăţişează. Inţelesul 

cuvântului realitate este realizarea idealului, a spiritului |. 

superior în materie, în spiritul inferior, sau realizarea Spi- 

ritului superior de către materie, de către” spiritul infe- 

rior. Să nu cădem i în greşala ca, din meingelegerea, terme-:
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nilor, să fim idealiști fără realitate, sau realişti fără ideaL 
Esenţa pură, Dumnezeu, se afirmă superioară oricărei exis- 
'tenţe, deoarece ea subsistă etern şi dă fiinţă tuturor; Incât 
la întrebarea pusă dacă ea există, dacă se poate admite ca : 
reală, răspundem că ea se afirmă mai mult decât exis- 
tenţă, mai mult decât realitate, Din acest punct de ve- 
dere Spinoza exprimă în „mare parte adevărul atunci 
când spune că el înțelege prin cauza care își. este sieși 
cauză aceea a cărei esenţă cuprinde existenţa, — Cujus 
essentia involvit existentiam, Dar el n'a văzut legitimni- 
tatea finalismului. N'a avut credința noastră creștină în 
Creatorul desăvârșit, Creștinismul îl întregește. Exis- 

tenţa, sau realitatea, consistă în vieaţa, sau istoricul, unei 
fiinţe; este durata acesteia în realizarea destinului său. 

Și în măsura în care se prezintă mai mult .ca spirit decât 

ca materie, față de materie, o fiinţă se numește vieață și, în 

grad mai desvoltat, suflet, conștiință, libertate,. bună sau. 

rea, după. cum se înalță către spiritul bun sau coboară 

către cel rău. Vieaţa va să zică sufletul, spiritul care animă . 

materia, sau mâteria care se spiritualizează, însă fie în . 
direcţia perfecțiunii, fie în aceea a imperfecțiunii. ȘI, pe 

când în ființa supremă este continuarea aceleiași vieţi, 

eternă, perfectă, existențele inferioare sunt un şir. de 

"vieţi în mersul spre imperfecţiune sau spre perfecțiune, 
fiecare după destinul său, după modul întrebuințării. li- 
pertății sale în împlinirea destinului. Dar în “eternitatea: 
divină acest şir formează îndoita vieață de acţiune a: 
creaturilor şi de sancţiune a Creatorului. | 
„Să ştim că ființa, cunoștința, dacă nu sunt depline, 
au grade, sunt de diferite categorii, după cum subsistă, 
alcătuese substanţe, durează, nu se schimbă, mai mult sau 
mai puţin. Perfecţiunea, numită şi substanţa absolut nece- 
sară, sau esenţa pură, fiindcă trebue să fie, este una, 
nu se: schimbă niciodată, rămâne pururea - aceeași, are. 
ipostase, în cel mai înalt grad. în felurile sale de a-fi, 
nu grade. Ipostasa înseamnă unul din substraturile, din
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felurile de a fi, ale unei ființe care există tot mai deosebit 

de celelalte și tot mai una cu ele. Gradul exprimă treapta 

în care ne aflăm pe scara perfecțiunii. Şi, după cum suntem 

mai sus ori mai jos, avem adevărate sau false ipostase. 

Fiinţa desăvârşită este atotştiutoare, atotputernică, aceea . 

care mu se schimbă, se afirmă ca necesară, căreia nu-i 

lipseşte nimic, aceea căreia nu i se poate obiecta nimic, 

fiinţa deplină, Dumnezeu. In Dumnezeu toate, rațiune, 

„spirit, sunt distincte şi sunt una în mod “perfect, sunt 

adevărate ipostase. | 

„Cuvântul ipostasă înseamnă substrat, substanţă, însă 

cu înțelesurile care derivă din acest cuvânt, — fiinţa. 

fundamentul, realizarea, înfățișarea esenţială, realita- 

tea, adeverirea, Existenţele imperfecte, numite şi fiinţe 
contingente, sau accidente, întâmplătoare, trecătoare, 

șchimbătoare, „care există dar care pot să nu fie, 

sunt. acelea care în diferitele lor forme, nu subsistă, 

nu „rezistă, nu durează, nu rămân totdeauna aceleaşi, 

care pot să fie schimbate, nu se prezintă ca substanţe ne 

cesare, sau trebuind neapărat să fie, nu sunt atotputer- 

nice, cărora le lipseşte ceva, li se poate obiecta ceva, care 

nu sunt depline. Ele au grade, sunt de diferite categorii. 

Piatra, existență mai mult contingentă decât necesară, 

oricât de tare, de durabilă, de trainică, oricât de aceeași, 

ar părea în însuşirile sale, se schimbă fără voia ei, poate 

să fie schimbată, sfărâmată în bucăţi, “prefăcută în praf, 

spullberată, există mai mult ca un accident. 

„Omul, substanță compusă din esență în accident, în 

măsura în care este imperdect, animat de rău, are talse 
ipostase : voiește să se arate același în diversele sal€ mani- 

festări, dar apare totdeauna altul, niciodată același. Omul 

superior are: tot mai. adevărate ipostase,: rămâne -tot ma: 

- mult acelaşi, om de caracter, Unele accidente au: însușiri: 

care se. situează la limită între adevăratele şi falsele i „ipos- 

tase, - ! 

Și zicem. despre credința în Duninezeu « că este fiinţa, de-
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oarece printre cunoştinţele pe care le avem, ea subsistă, 
durează, rezistă, deși sub diferite forme, la unii mai mult 
la alţii mai puţin. Dar trebue să avem în vedere conside= 

„Tarea cuvintelor în multiplele lor înțelesuri care se com- 
pletează. Fiind cunoștința că există Dumnezeu, credinţa 
consistă în cugetare. Căci aceasta se referă nu numai la 

„cele contingente, întâmplătoare, trecătoare, accidentul, ci 
„încă și mai ales la ceea ce se afirmă ca necesar, statornic, 
substanță. Astfel, putem să spunem că :. Prin credinţă gân- 
dim că veacurile, — duratele, — au fost orânduite prin 
Cuvântul lui Dumnezeu, aşa că cele văzute nu sunt prove- 
nite d-n fenomene 1, din cele ce apar, din cele văzute. Incât 
credința exprimă ființa, ipostasa, cunoștința, gândirea, do- 
vada, că există Dumnezeu. Vom reveni asupra: problemei 
fiinţei atât de discutată de mintea omenească. 

7. Dar, pentru a şti mai bine în ce-consistă credința, 
după ce o cunoaștem oarecum, ne întrebăm mai cu atenţie. 
ce este Creatorul la care ea se raportează. Dumnezeul creş- 
tin înseamnă fiinţa supremă, deplină, perfecțiunea : Fiţi 
desăvârșiți, precum și Tatăl vostru ceresc este desăvârşit 2. 
"Însă el nu se concepe de Evanghelie numai oarecum per- Ă 
fect, ca în unele dintre celelalte doctrine, ca, de ex., în 
aceea a lui Platon, după care demiurgul coordonează lu= 
mea din ceva preexistent, — ci în mod absolut. EI a făcut. 
universul, toate celelalte existențe, din propria sa putere . 
și nu din altceva: Dumnezeu, care a făcut lumea şi tot ce 
cuprinde în ea, este Domnul cerului și al pământului *... ai 
celor văzute și al celor nevăzute 4. In el viețuim, și ne miș- 
căm și suntem, adică în el avem vieaţa, mișcarea şi 
fiinţa. A făcut toate numai prin propriul său cuvânt, sau 
prin propria sa rațiune, gândire, şi nu din altceva, nu: 
prin altceva,. preexistent, -La început, era Cuvântul, — 

  

1. Loc. cit., Epistola către Evrei, XI, 3, 
2. Loc. cit, Evanshelia dela Matei, V, 48,.- 
3. Faptele Apostolilor, XVII, 24 şi urm, 
4. Apostolul Pavel, Epistola către Coloseni, 1, 16. 
5. Faptele Apostolilor, XVII, 28. .  .. ”
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Rațiunea, Logos, Verbul, — şi Cuvântul era la Dumne- 

zeu, şi Dumnezeu era Cuvântul. El era la început la 

„Dumnezeu. “Toate au fost făcute prin el; şi nimic din ce 

a fost făcut, n'a fost făcut fără el!. Dumnezeu este gân- 

direa, gânditorul în cel mai înalt grad; zeul, Domnul zei- 

lor ; lumina, părintele luminilor ?. 

Prin urmare, fiind perfect, trebue cât putem: mai mult 

să tragem toate consecinţele care decurg. Sunt cugetători, 

cu deosebire printre cei creştini, care îl concep pe Dumne- 

zeu ca fiind desăvârșit, însă punctul lor de vedere este 

âșa că ei nu stăruesc ca noi asupra absolutei plinătăţi, 

divine. Nu-și propun să-şi desfășoare gândirea în cât 

mai deplină conformitate cu aceasta. Nu accentuiază în- 

semnătatea, capitală, a faptului de a admite existenţa lui 

Dumnezeu, perfect, fără nici o rezervă, și nu deduc din 

acest fapt toate urmările, cu privire la explicarea un'ver- 

sului, la soluţionarea oricărei probleme puse. Ei consideră 

lumea din punctul lor de vedere, noi din al nostru.- Fie- 

care este cu darul, cu destinul, său în lumea în care ne 

aflăm. Şi toţi trebue să colaborăm, să ne cempletăm cu sin- 

ceritate unii pe alții în căutarea adevărului. Atunci, când 
suntem în colaborare, cei buni, atunci și tot mai muiţi 

„dintre cei răi pornesc pe drumul binelui. Ci noi prin aceas- 

tă stăruinţă, prin această repetată, pronunțată reamintire - 

că există Dumnezeu şi că el este ființa perfectă, absolut. 
perfectă, prin care se explică totul ; şi prin consecinţele 
pe care le tragem de aici, aducem contribuţia noastră” 

la înţelegerea creștinismului, Ja explicarea lumii. Arătăm 
câtă lumină rezultă din faptul ca, în orice împrejurare, în 

orice problemă, în căutarea oricărei soluţiuni, a oricărei 
cunoștințe, în lămurirea oricărei acţiuni, să avem pururea 

înaintea minţii desăvârşirea divină, 

  

1. Evanghelia dela Ioan, I, 1 și urm. 
2. Epistola dela Iacov. 1, 17,. Cf. termenii greceşti theos, Zeva; : 

cuvintele latine deus, Dominus ; ; cuvântul .românesc . Dumnezeu, 
Domnul zeilor,
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. Ştim, sunt unii câre n'au credinţă, şi resping ca neîn= 
" temeiață afirmaţia că. Dumnezeu este ființa pertectă, şi 
că trebue să plecăm de aici. — Acestora le spunem că 
noi ne adresăm acelora care au credință; sau acelora 
care încearcă s'o cunoască; şi acelora pe care îi îndem- 
năm să caute a ști ce înseamnă ea, căci căutând o cu- 
nosc, și știind o au. — Perfecţiunea, Dumnezeu, am zis 
noi, se defineşte prin ființa deplină, atotştiutoare, atotpu- 
ternică, aceea care nu se schimbă, se afirmă ca necesară, 
căreia nu-i lipsește nimic, sau nu i se poate obiecta nimic. 

* Astiel fiind, Dumnezeu cuprinde totul, toate, în moa 
perfect. El formează credinţa suverană : Căci ce, dacă unii . 
n'au crezut oare necredința lor va nimici ea <redința lui 
Dumnezeu ? ! El rămâne credincios, căci nu se poate con- 
trazice 2. Cu alte cuvinte, necomtrazicându-se, nu apare 
schimbător, ci sincer. Iși ține făgăduinţa 5. Nu șovăeşte în 
nemărgiinta lui perfecţiune. Crede în ea, în atotputern:cia 
sa, în el însuși. E este gândire, dar în forma cea mai - | 
pură: Dumnezeu face una cu Rațiunea f, supremă, Logos | 
şi Duh 5, şi totuşi Dumnezeu. Spiritul se deosebeşte de ma- 
teria inertă, vizibilă, este' ca un suflu în- mișcare, invi- 

- Zibil, ca vântul, dar dă vieaţă materiei, care, şi ea, repre- 
zintă, în felul «i, spirit. Este semănat trup firesc şi în- 
viază trup duhovnicesc 7. Dumnezeu înseamnă gândire, sau 
cugetare, inteligență, minte, intelect, dar mai mult. 
decât atât, căci -există în cel mai înalt grad, ca Spirit 
care cunoaşte totult. In Dumnezeu credința şi raţiunea 
sunt distincte şi totuşi una; în. mod perfect. —— Am 

    

7, Apostolul Pavel, Epistola către Romani, IL, 3. 
“2-A doua Epistolă. către Timotei, II, 13, 

3. C?. Epistola către Evrei, X, 23. Da 
A. Evanghelia dela Ioan, Î, 1 1 şi urm, | 
5. Ibid,, III—IV, 24, , 
6, Ibiă., MI, 

E Ai Apostolul Pavel, I-a Epistolăi către Corinteni, XV, Ei 
“8, Ibia,, 11,10 și urm.; XIV, 1 şi urm: - 

7
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văzut aceasta : Dumnezeu exprimă Cuvântul, ' Logos, .Ra- 
fiunea, Hristos; şi Hristos locuește în noi prin: credință. 
„+ Dumnezeu cuprinde cauza; ultimă, a lumii, a tot ce 
există 1. Nu se poate concepe nimic deosebit de el, care 
să-l îi produs undeva şi la un anumit moment din timp; ci, 
din eternitate, se afirmă fără cauză în afară de el, sau și-o : 
are în el însuși. Cauza va să zică ființa prin care există o 
fiinţă. Prin ce altceva ar putea să fie Domnul decât prin 
sine însuși? Altfel n'ar mai fi perfect. La întrebarea unora 
că de ce există Dumnezeu, că nu sar îi putut oare, n'ar 
fi fost mai bine, să nu fie, pentru-ca să nu mai existe nici 
lumea cu tot cortegiul ei de suferinţe, de mizerii, răspun= 
dem.că, dacă îl admitem pe Dumnezeu, perfect, trebue să 
admitem că el există din eternitate, fiindu-şi şieși propria 
cauză. [] constatăm că există : atât. A ne întreba care este, 
în afară de Dumnezeu însuşi, raţiunea lui de a fi în- 
seamnă a ne contrazice, a-l. considera ca imperfect, Nu- 
mai” cu privire la un lucru incomplet întreprindem ' să 
ajlăm, în afară de el, raţiunea lui de a fi. ” 

» 3 -Dar, fiind perfect, Dumnezeu are şi un scop. Scopul 
consistă în fiinţa, numită și destin, sau soartă, şi: datorie; 
ideal, pe care o ființă caută, trebue să caute, a-l realiza. 
Nu putem să spunem că pe de o parte Dumnezeu există: 

” ZăTă nicio lipsă, iar pe de altă parte nu ştie de ce trăieşte. 
Şi idealul lui se cuprinde în el însuşi ; Fiţi desăvârșiţi,: 
după cum şi Tatăl vostru dim ceruri este desăvârșit 2. El: 
a făcut ca toți oamenii... să-l caute 3, Insă, fiind perfect, ! 
destinul său consistă în realizarea necontenită a perfec-: 
țiunii : Tatăl meu lucrează până acum ; şi eu de aseme-. 
nea lucrez 4, Me aa , i 

1. CE. textele citate, Evanghelia dela Ioan, 1, și-urm.; Faptele Apostolilor, XVII, 24; Apostolul Pavel, Epistola către Coloseni,: 
I, 16. - ME i - , , „ 
„2. Evanghelia “dela „Matei, V,.48, po a 
:3 Faptele  Apostolilar, XVII, 26—297, . a a 

4. Evanghelia dela Ioan, VI ra 
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“Unii, ca. Spinoza, deși sunt preocupaţi să arate atotpu- 
ternicia divină, observă. că a-i atribui acesteia un scop 
înseamnă a o micșora, a o mărgini, deoarece în acest caz 
Dumnezeu a avut câtva timp o lipsă pe care şi-a propus 
s'o împlinească, Aceștia îl consideră pe Dumnezeu numai 
ca imanent lumii, şi deci în timp, nu şi transcendent, 
dincolo în afară de orice timp, cu toate că, şi pentru ei, 
el există perfect. din eternitate, în eternitate. Ei nu 
trag toate consecinţele pe care le tragem noi din abso- 
luta perfecţiune divină. Ei nu pleacă dela credinţa dela . 
care plecăm noi, așa cum am explicat. Pentru noi Dum- 
nezeu, exprimă totul, cauză, scop, orice; dar în mod desă- 
vârşit; se găsește atât imanent, sau în lume, în spaţiu şi: 
timp, cât şi transcendent, dincolo de lume, sau în afară 
de orice spaţiu şi timp, însă în mod desăvârșit.  Incât - 
spunând că are un scop, crearea universului întru rea- 
lizarea necontenită a perfecțiunii, noi nu micșorăm, nu 
mărginim nemărginirea divină, ci o afirmăm tocmai cu 
toată puterea. Scopul lui Dumnezeu nu i se impune de 
către ceva, cineva, în afară de el, ca să-l micșoreze, ci 
este însuși EL.  . | 

Şi, Creatorul constitue voinţa, absolut liberă, liberta= 
tea *, completă, iubirea 2, bunătatea, binele 3, suveran, dar- 
nu slăbiciune ci înţelepciune 4, dând fiecăruia, cu graţie, 
„după dreptate, după merit 5, E] are libertate, căci, pentru 
ca să-şi poată ajunge. scopul, să-şi facă datoria, să-și îm-- 
plinească destinul, să-şi realizeze idealul, trebue să aibă 

1. Evanghelia după Matei, VII, 21: Evanghelia după Ioan, VL: 38. Apostolul Pavel, Epistola, către Romani, IX, 19 și urm; II-a. Epistolă către Corinteni, III, 17; Epistola către Eteseni, 1, 3—13;. Epistola către Evrei, Il. 4. ” 2. Evanghelia după Ioan, III, 16. 
3. Evanghelia după Matei, XIX, 17. Evanghelia după Marcu, - X. 17. Evanghelia după Luca, XVIII, 18. : . i „4. Apostolul Pavel, Epistola către Romani, XVI, 24—97, 5. Ibid,, II, 6 şi urm.; XII, 6—1; Epistola către Corinteni, V, 10; Epistola către Galateni, VI, 7; Epistola către Efeseni, VI,.8;. Epistola către Coloseni, III, 24; 25, 
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posibilitatea respectivă. Libertatea, în -plinătatea înţele- 
sului său, consistă în starea, însuşirea, proprietatea, po- 
sibilitatea sau facultatea, puterea, energia, dreptul, unei 
fiinţe de a se desfășura, a activa, a lucra, sau nu, pentru 
a-și atinge scopul, a-și împlini destinul, a-şi face datoria, 
a-şi realiza, sau nu, idealul. Libertatea stă la temelia . 
vieţii. De aceea, oamenii şi-o apără atât de mult. 
Dar trebue să stăruim. Scopul lui Dumhezeu, nu con- 

stitue ceva deosebit 'de el, care i sar impune oarecum din: 
afară, ca la existenţele imperfecte, şi la care el să se 
înalțe ca la un ideal. Ci acesta, ca şi cauza, ca şi liberta- 

„tea lui, îşi are caracteristica sa şi se identifică şi cu EI în- 
suși care” își realizează propria perfecțiune. Incât Dum- 
nezeu 'este voinţa, libertatea deplină, cauza, scopul, des- ' 
tinul. Pătrunzând adâncul înţelesului lor, libertatea şi 
destinul se deosebesc, și sunt un tot:sub diferite înfăţi- 
şeri. In una din formele sale libertatea alcătueşte ince- 
putul totului, şi în una din formele sale destinul se nu- 
meşte capătul final al totului, sau destinația. Destinul 
consistă în depănarea libertăţii, sau îri libertatea însăși | 
în desfășurare, în acțiune, dela un capăt la altul: la în- 

“ceput, după început, la mijloc, după mijloc, la sfârşit, 
spre plinătatea ei. Incât destinul se reduce la libertate; 
după cum libertatea ni s'a dat: ca destin. Ri 

Când zicem că Dumnezeu este bun, binele suprem, să 
ştim că binele exprimă ființa despre care avem dovada 

“că lucrează pentru desăvârşirea tuturor, după cum răul reprezintă existenţa, despre care avem dovada că unel- tește în. vederea imperfecțiunii celorlalte existențe. Bi- nele întreg se chiamă periecțiunea. Şi, după cum âm. spus, Creatorul lucrează necontenit. Acţiunea lui îace una Cu liniştea, odihna, fericirea absolută. Căci în -€] toate sunt în plinătatea lor, dar nu ca un taler cu 
două fețe așa cum constatăm la spiritele inferioare. ŞI,
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- în măsura în care cercetăm, avem mai puternice .cre- 
“dinţa, ideea de Dumnezeu, şi ne convingem de realitatea, 
de legitimitatea lor. | : 

„ Fiind neschimbător î, autorul universului este adevă- 
rat2, pururea ; Cuvântul său, el însuşi, sunt adevărul?,. 

* izvorul şi criteriul ultim. EL constitue principiul, - adică 
începutul, — cauza, rațiunea, — a tot ceea ce există; 
dar în mod complet, şi începutul şi sfârşitul, capă- 
tul, universului ; alfa şi omega ; el înseamnă, în acelaşi. 
timp, şi începutul, și: mijlocul, şi scopul, legea legilor, 
fiind drept 4, — dreptatea, — şi, chiar mai presus, expri-" 
mând graţia. El reprezintă orice principiu, logic, ştiinţific, 

„artistic, metafizic, moral, religios, în mod desăvârşit, atât 
„al raţiunii cât şi al identităţii, necontradicţiei, al terţiu- 
„lui exclus, în cel mai înalt grad, fără de care nu putem: 

să gândim nimic, nu putem să cunoaștem nimic. El se 
confundă cu Rațiunea potrivit căreia tot ce există trebue - 
să aibă o explicaţie, o cauză, suficientă pentru ce, de ce 
este aşa şi nu altfel; și rămâne și pururea acelaşi, identice 
cu sine însuşi; şi nici nu se contrazice niciodată, nu face 
transacţii cu o a treia atitudine mijlocie de compromis, 
îinșelător, ci ceea ce afirmă, afirmă, ceea ce neagă, neagă. 
Exclusivismul din partea Creatorului consistă în rezul-: 
tatul celei mai depline convingeri, nu se produce preci-. | 

"pitat ca la creaturile imperfecte. El este exclusivismul 
minim sau neexclusivismul maxim. | i 
„Numind unul din aceste principii ca, de ex., acela al 

„necontradicţiei, le exprimăm pe toate celelalte. Dar ele 
sunt formulate, ca orice, în diferite chipuri.  Logicienii: 
admit, de obiceiu, printre principiile gândirii, cărora 
aceasta trebue să se conformeze, pe acela al raţiunii sufi-. 
ciente, al identităţii, contradicţie, mai bine zis al necon- 

  

1. Epistola, lui Iacov, 1, 17. | 
2. Evanghelia, dela Ioan, VII, 28; VIII, 26. .:: 3. Ibid., XVII, 17 şi urm. 
4. Ibid., 25 şi urm,
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tradicției, pe al terțiului, sau mediului, exclus. Insă: 
__mai sunt şi altele, şi toate se “găsesc în mod desăvârşit 

la Dumnezeu. d 
- Spiritele inferioare sunt toamai expresii incomplete ale 

principiilor divine. Ele exprimă adesea neidentitatea ; 
contradicţia; terțiul sau” mediul neexclus în loc da. cel 
exclus; ele sunt um intermediar inferior, o medie transa 
ţie, un compromis, între ființă Și neființă, între adevăr 
şi neadevăr. 
“După cum vedem, un: principiu lămureşte pe celelalte, 

şi se lămureşte priri ele. Şi se mai observă că mai sunt 
încă numeroase altele, ca acela al cauzalităţii, deosebit de 
acela zis al rațiunii: tot ce este are o cauză ; acela al fi- 
nalităţii : tot ce există are un scop. Şi trebue să le avem 
in vedere pe toate. Dar să le considerăm în spiritul ar- 
moniei „creștine, pe care căutăm să-l explicăm, Așa, de 
ex., pe de o parte cauza, rațiunea, scopul se deosebesc, şi 

-pe de altă parte. rațiunea înseamnă şi cauză Şi scop. 
Aceste principii sunt legile legilor. 
Legea va să zică: adevărul, cunoștința necesară căreia 

- trebue să se conformeze ființa, pentru a dura întru per- 
fecțiune. Și ea este cu atât mai deplin lege că face una cu 
principiul. Puterea, — posibilitatea, proprietatea, ener- 
gia, virtutea, însuşirea, libertatea, — de a lucra sau nu: 
potrivit ei alcătuește dreptul, Cine lucrează după ea se 
numeşte” drept, şi are ca rezultat dreptatea. Adevărul 
consistă în cunoștința, sau credința, ființa, despre care 
avem probă că raportul stabilit, sau constatat, exprimat 
de ea există așa cum a fost constatat, stabilit exprimat. | 

8. Dovada, — sau proba, temeiul, argumentul,. — în: 
seamnă ființa care ne spune în ce consistă o fiinţă, dacă 
există sau nu. Ea confirmă sau infirmă o afirmaţie, o 
negaţie. Dar nu se înfăţişează într'un singur fel. Ea 
poate să fie adevărată sau falsă. Cea dintâi, spre deosebire 
de cea. din urmă, se conformeăză principiului rațiunii,
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identităţii, necontradicţiei, terțiului exclus, subsistă, du- 

rează, nu se schimbă, nu se contrazice, are o rațiune, o 

explicaţie. Şi, fie adevărată fie falsă, dovada are multe 

spețe. Una consistă în experienţă. Petru susține că țarina 
lui are zece hectare. Facem experiența, măsurăm ţa- 

rina în chestiune. Măsurătoarea făcută constitue proba 
spuselor lui Petru. Și un argument îl formează și raţiu- 

nea, sau explicaţia. Declarăm că Dumnezeu este creatorul 

tuturor existențelor. Raţionăm. Dacă admitem. pe Dum- 

nezeu ființa perfectă, rezultă că el a făcut toate, lumea, 

universul. Căci altfel ne-am contrazice, Dumnezeu admis 

ca ființă perfectă, — care exprimă lămurirea afirmației 

că el este creatorul tuturor fiinţelor, — formează argu- 

mentul. Astfel, dovada consistă și într'o cunoștință pe 

care se întemeiază, prin care se definește, se precizează 

o cunoștință pentru a şti dacă aceasta există sau nu ca 
adevărată. Adevărul înseamnă cunoștința explicată prin 
probe, conform principiului necontradicţiei. , 

Dar temeiul poate să fie şi o ființă care a convieţuit 

cu autorul lucrului susținut. Aceasta apare ca o mărtu- 

rie, un martor, care confirmă sau infirmă, pe. răspun- 

derea sa. Jon declară că a fost ieri la școală. Și Gheorghe, 

colegul lui, alcătueşte o probă, un martor, cu privire la 

Ion. Dovada consistă şi în mărturisirea autorului unei 

afirmaţii că a trăit, sau trăieşte, afirmaţia pe care a fă- 

cut-c, sau o face. Ion spune că a fost ieri la şcoală. Şi 

susţin cu tărie, deoarece știe că a fost ieri la şcoală, a 
fost! şi este gata să tragă toate consecințele dacă, rin 
alte probe, s'ar adeveri contrariul. 

Un argument nu exclude pur şi simplu pe altul, sau 
altele, ci se înfăţişează cu atât mai valabil că, urmând 
principiul necontradicţiei, se afirmă în. armonie cu sine 
însuşi, cu celelalte, sau rezistă, durează faţă de acelea 
care îl contrazic. Rațiunea are rostul să fie de acord cu 

- experienţa, şi invers: aceasta o confirmă ă pe aceea, şi. aceea
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o explică pe aceasta. Când survine o. contrazicere între 
ele, atunci apare mai adevărată aceea dintre ele care se 
găseşte mai mult în armonie cu sine, ci alte argumente, 
sau durează, se continuă, rezistă, mai mult în raport cu 
acestea. Dar în fiinţa superioară există acord, nu conflict, 
între contrariile presupuse din spiritele inferioare, ca ex- 
periența, credința, rațiunea. O probă o formează şi conse- _ 
cința unei afirmaţii, "Anumite “date, pe care le avem, ne - 
prevestesc un bun an agricol. Recolta ne va confirma sau 
infirma această prevedere. Dovada nedesăvârșită are 
grade, după cum, potrivit principiului necontradicției, ră- 
mâne de acord, saustăruește, durează, în legăturile sale 
cu celelalte. o i 
Adevărul incomplet: âre şi el grade ca şi dovada. Orice existență este temeiu celorlalte. Dar aceea care subsistă mai mult se socotește mai prețioasă. Și proba “supremă 

consistă în cunoştinţa desăvârşită, credința deplină, ade= 
vărul etern, ființa absolut necesară, Dumnezeu, care 
există, care trebue să fie, care nu se schimbă niciodată, 
care durează pururea. Pentru ca '9: cunoştinţă să fie 
adevărată trebue să se afirme tot mai în conformitate cu 

. Proba supremă, cu rațiunea suverană, credinţa deplină, 
principiul necontradicţiei. Existenţa imperfectă se poate 
contrazice, însă are datoria să năzuiască la necontradicţie. 

„9. Şi să știm că această învățătură este propovăduiţă - 
de Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Intâiul său Născut, ' 
una cu EI, care, pentru a ajuta făpturile s'a întrupat, dela Duhul Sfânt, în om, a trăit în lume, a pătimit dela 
oameni, a fost batjocurit, chinuit, răstignit, a murit, a tost îngropat, a înviat, s'a înălţat ca Dumnezeu, la Dum- . nezeu. Ce să credeni? Studiind Noul Testament în legă- tură cu celelalte concepţii, ştim că sunt unele argumente pentru și altele împotriva divinității lui Hristos. | Unii se întreabă chiar, înainte de toate, dacă lisus a 

12
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existat în adevăr, efectiv, empiric, istoriceşte, ca om, căci 

prea se înfățișează de către adepţii săi ca perfect pentru 

ca să fie om pe pământ. Nu este el oare produsul imagi- 

naţiei, al dorului de ideal al acelora care au scris sau au 

vorbit despre el? Dar alții mărturisesc că au trăit lângă 

€], sau că l-au văzut. Şi învăţătura lui, redată de că- 

tre aceştia, se prezintă în chip așa de convingător incât 

ni se pare greu de presupus că ea, mărturisind despre 

existența pământească a lui lisus Hristos, exprimă un 

neadevăr. 
Totuşi, admițând că el a existat efectiv, empiric, isto- 

Ticește, pe pământ, se pune întrebarea : Este oare cu pu- 

„„tinţă, explicabil, se poate concepe, ca el, un 'om, să fie o 

întrupare a 'lui Dumnezeu, însuşi Dumnezeu, care a pro- 

E povăduit printre oameni, a pătimit, a fost răstignit, în- 

gropat, a înviat, s'a înălțat? La această chestiune putem 

să dăm următorul răspuns. Dacă avem credinţă în ființa 

perfectă, ni se impune logic să admitem că totul îi este 

cu putinţă, căci altfel ne-am contrazice. Creatorul se poa” 

te întrupa, să propovăduiască adevărul, să fie răstignit, 

să moară, să fie îngropat, să învieze, să se înalțe, pentru 

„a fi o cât mai grăitoare pildă creaturilor sale, în mersul 
“către ideal. Acest răspuns explică şi înțelesul cuvântului 

“minune. El exprimă fapta lui Dumnezeu peste puterile 
imperfecţiunii lumești, pentru ca să ne arate mai bine 

prin semne drumul către El. In acest înțeles minunea 

apare posibilă. Dar ea consistă întrun act “al înțelep- 

ciunii divine, care nu contrazice rațiunea, ştiinţa, şi a că- 

xei dată, al cărei loc şi timp le pot prevedea oarecum 
unii oameni, dar nu le poate hotări nedesăvârşita minte 

omenească de pe pământ. 

Şi printre argumentele pe care le putem invoca, stu- 

diind învățătura creștină în legătură cu celelalte concep- 

ți, se află credinţa pe care o avem că lisus Hristos este 

1. Evanghelia după Ioan, XXI, 24. Faptele Apostolilor, ID, 32.
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„Fiul lui Dumnezeu, însuși Dumnezeu întrupat. Noi măr- 
;turisim din toate puterile noastre acest adevăr, Il trăim. 
„Credem fără şovăire în el. Credinţa înseamnă trăirea ade-: 
“vărului. Ea constitue pentru noi, dovada cea mai puter- 
„nică. Și noi mărturisim deci, din toate puterile noastre, 
„că Iisus Hristos este Dumnezeu adevărat din Dumnezeu 
“adevărat, 

Numindu-l pe Iisus Hristos Fiul lui Dumnezeu, In- 
“âiul său Născut, şi totuși una cu E care, în scopul de a 
„ajuta creaturile ca să: realizeze necontenit perfecțiu- . 
nea, s'a întrupat dela Duhul Sfânt în om, exprimăm 
acest adevăr. Dumnezeu s'a întrupat ca Fiu prin acţiunea _- 
Sfântului Duh âsupra celui mai curat.om de pe pământ, 
—- Maria Fecioara, — şi s'a făcut om, — Dumnezeu — 
Om, sau Om — Dumnezeu, — cu numele de Iisus Hristos. 

» Așa înțelegem întrepătrunderea, despre care am vor- 
dit, Sfânta Treime, că Tatăl, Fiul şi Sfântul Duh 
sunt trei persoane în una, trei ipostase, .substanţe, 
„adevăruri, înfăţișeri esenţiale, credinţe, realizări. ale 
aceleiași ființe. Pentru unii: Sfânta Treime alcătuește 
o taină de nepătruns. Alţii, deşi o privesc ca atare, 
2 compară cu sufletul omului care, fiina acelaşi, are 
«trei facultăţi, trei funcțiuni principale, se prezintă 
în trei ipostase: a fi, a cunoaşte, a voi. Unii. soco- 
tesc că cele trei facultăți ale sufletului care simboli- 

„zează Sfânta Treime sunt: Voința, Inteligența. și Sensi- 
pilitatea. Alţii ne spun că Dumnezeu este singura fiinţă, 
Tatăl, realitatea ; Fiul exprimă adevărul, verbul, mani- 
festarea Tatălui, a realităţii ; Sf. Duh formează. iubirea, * 
unirea Tatălui cu Fiul, a realității cu adevărul. Și se mai 
susține că : Tatăl face una cu Intelectul sau gândirea 
pură care gândeşte ; Fiul se confundă cu Intelecţiunea 
sau Raţiumea, gândirea pură gândită pentru a explica ; ; 
Spiritul reprezintă gândirea pură care creează. 

  

1. Cf. Simbolul Credinței,



180 FILOSOFIA CHERIINA 

Fără să excludem complet celelalte păreri, noi mai 

dăm şi următoarea interpretare. Credem că, cercetând, 

putem să înţelegem din ce în ce Sfânta Treime; credem 
ce ne spune Iisus Hristos, că nu există nimic ascuns care 

nu va fi descoperiti. Plecăm dela credinţa în Dumnezeu 

căruia nu-i lipseşte nimic. In el toate sunt distincte şi una 

in mod perfect. Căci el exprimă în formă împlinită toate 

“câte sunt. Dumnezeu este și Tatăl, şi Fiul şi Sfântul Duh, 
dar nu numai atâţ. Acestea sunt numai cele trei dintâi 

ipostase, şi EL este toalle în chip perfect. Sunt trei 
persoane în una, trei ipostase, substanţe, adeveriri, cre- 

dinţe, înfățișări, realizări, ale aceleiași ființe, după cum în 
toată multiplicitatea se găseşte unitatea. Dumnezeu va să 

zică Tatăl, adică originea, cauza, izvorul, principiul, crea- 

torul tuturor, Părintele luminilor 2. 

„Dar, fiind perfect, Dumnezeu nu creează oricum, EL 

cuprinde gândirea, intelectul, care cugetă, stabileşte legi. 

Şi prima sa gândire înfățișează raţiunea, explicația, Cu- 
vântul, logos, Verbul, gândirea gândirii, legea legilor, 

principiul identităţii, al necontradicţiei, Fiul, Intâiul . 
Născut. Fiul face una cu Tatăl, Dumnezeu, în ipostasa în. * 
care Tatăl își cugetă prima sa gândire. Insă Fiul este: 
pentru a fi lege legilor. Dumnezeu își gândește prima sa. Ă 

gândire pentru ca toate cugetările sale să fie în confor-. 

mitate cu ea. | 

Şi Dumnezeu gândindu-şi gândirile potrivit cu prima. 
".sa gândire înseamnă Sfântul Duh. Spiritul Sfânt este în-. 

suşi Dumnezeu în ipostasa în care El îşi cugetă gândirile 
- în conformitate cu prima sa gândire. 

Insă Dumnezeu îşi wcugetă toate _ gândirile deodată, 
pentru a crea lumea, a realiza perfecțiunea. Şi prin-gân- 
direa sa el' rostește toată gama ființelor, a ipostaselor. 
Tatăl, Fiul şi Sfântul Duh sunt cele trei dintâi ipostase, - 

1. Cî. textele citate. 

2. Epistola lui Iacov, I, 17.
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icoană a tuturor. Din ele se împărtășesc celelalte, fiecare 
după meritul său, prin harul dumnezeesc. In orice exis- 
tență găsim simbolizată Sfânta Treime, la unele într'un 
grad, la altele în alt grad. Am văzut câteva exemple. | Am mai putea să comparăm Sfânta Treime şi cu cele trei puteri ale Statului, — legislativă, judecătorească, executivă, — dar considerându-le nu separate ca. la spi- ritele inferioare, ca la oameni, ci exercitate -de aceeaşi fiinţă, perfectă, și ştiind că dăm numai un exemplu prin- 
tr'o comparaţie, Dumnezeu-Tatăl ar fi puterea legislativă, “dar care lucrează prin Fiul ca putere judecătorească, după 
cum Fiul lucrează prin Duhul Sfânt ca putere executivă, 
în crearea și conducerea universului. Dumnezeu, Tatăl, 
a făcut lumea. Dar. la început era Cuvântul, şi Cuvântul 
era la Dumnezeu, şi Dumnezeu era Cuvântul. Acesta era 
întru început la Dumnezeu... Lumea prin .el sa fă- cut... Şi iarăşi va să vie cu mărire, să judece vii şi 
morţi 2. Dumnezeu este Duh... Și Duhul dă vieața“, 

Insă, în toț ce există găsim o imagine a lui Dumnezeu, 
a Sfintei Treimi. Putem să susţinem că : Tatăl cuprinde 
gândirea pură sau intelectul care gândeşte ; Fiul intelec- 
țiunea sau Rațiunea, gândirea pură gândită pentru 
a explica; Spiritul gândirea pură care creează potrivit 
Fiului. Dar se cuvine să știm că una există în toațe ; 
în formele lor perfecte, spiritul este rațiunea pură, — 

- Şi raţiunea pură este intelectul, — fără a se confunda, După cum am spus, cuvântul ipostasă, — Oncoraots — 
după etimologia greacă - înseamnă substrat, -— dela ipo, Ur6, sub; și dela stasis, — orâaic, — stare, strat; însă cu 
înțelesurile care derivă din acest cuvânt, în spiritul creş- tin, așa cum am desluşit. o o 
A 

1. Evanghelia dela Ioan, I, 1 şi urm. 2. Simbolul Credinței, 
atepua anEhelia dela Ioan, ], 1 şi urm.; IV, 24, Simbolul Cre-
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10. Termenii se întrepătrund. Credinţa consistă în ra- 

iune, și rațiunea în credinţă: Iisus Hristos Jocueşte în noi 

prin credinţă !, și el este Cuvânt?, Logos, Verb, Rațunc. 
Credinţa va să zică adevăr, cunoştinţă, libertate: Iisus... 
a zis Iudeilor care crezuseră în el: Dacă credeţi, rămâneți; 

în cuvântul meu 3;.. veţi cunoaște adevărul, şi adevărul 

vă va libera pe voi... Dacă spun adevărul, de ce nu mă 

credeţi ? 4, Dar credința cuprinde şi sentiment, iubire. 

caldă, avânt, revărsare de iubire, iubire sfântă, milă, cari- 

taie, graţie, nu numai rațiune, adevăr, libertate, rece. 

Hristos să locuiască în inimile voastre prin credinţă, pen- 

tru ca având rădăcina şi temelia în dragoste să puteţi în- 
țelege împreună cu toți sfinţii lărgimea, lungimea, adân-- 

cimea şi înălțimea, să cunoaşteţi dragostea lui Hristos,- 

care întrece orice cunoștință, ca să ajungeţi plini de toată. 

plinătatea lui Dumnezeu 5. a Sa 

-' Prin urmare, având credința avem rădăcina în iubire. 

Un fariseu a rugat pe lisus să mănânce la el. Iisus-a in- 

trat în casa fariseului, și a șezut la masă. Și iată că o 

femeie a adus un vas de alabastru cu- mir; Şi stătea la. 

picioarele lui lisus și plângea. Apoi a început să-I Stro-- 

pească picioarele cu lacrimele ei; şi să le şteargă cu părul 

capului ei; le săruta mult, şi le ungea cu mir, Când a vă- 

zut lucrul acesta: fariseul, care-l poftise, şi-a zis: „Omul 

acesta, dacă ar fi un proroc,-ar şti cine şi ce fel de femeie: 

este aceea care se atinge de el: că este o păcătoasă“. Iisus: 

a -luat cuvântul... „Vezi tu pe femeia aceasta? Păcatele 

zi; care sunt multe, sunt iertate, căci a iubit mult“. Apoi 

â zis femeii: „Iertate îţi sunt păcatele... Credința ta te-a. 

mâhtuit ; du-te în pacef. ” 

  

1. Apostolul Pavel, Epistola către Efeseni, III, 17. 

2, Evanghelia după Ioan, Î, 1 şi urm. i 

3. Adică: Dacă vă păstraţi credinţa în Dumnezeu. 

4. Evanghelia după Ioan, VIII, 31—82; 45—A6. 

5. Apostolul Pavel, Epistola către Efeseni, III, 17—19. 

- 6: Evanghelia după Luca, VII, :36 şi urm. ” ”
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Dacă aş vorbi în limbile oamenilor şi ale îngerilor, şi 

n'am Gragoste, zice apostolul Pavel, m'am făcut aramă 

" sunătoare sau. chimval zângănitor. Şi dacă aş avea darul 

- prorociei, şi aş cunoaşte toate tainele şi toată ştiinţa; şi 

dacă aş avea toată credinţa încât să mut munții, şi n'aş 

avea dragoste, nu sunt nimic. Și dacă mi-aş împărţi toată 

averea pentru hrana săracilor, şi dacă mi-aș da trupul ca 

să ard, şi n'aş avea dragoste, nu-mi foloseşte nimic. . 
Dragostea este răbdătoare, plină de bunătate; dragostea 

nu pizmuieşte, nu se laudă, nu se îngâmtă, nu se poartă 

necuviincios, nu caută ale sale, nu se mânie, nu gândeşte 

răul, nu se bucură de nedreptate, ci se bucură de adevăr, 

„sufere toate, crede toate, nădăjdueşte toate, rabdă toate. 

Dragostea nu piere niciodată. Prorociile se vor duce, lim- - 

bile vor înceta, cunoştinţa: se va sfârşi. Căci cunoaştem 

în parte, și prorocim în parte; dar când va veni ceea ce 
este desăvârșit, acest „în parte“ se va duce. Când eram 

copil vorbeam ca un copil; când m'am făcut bărbat am 

dat de o parte cele ale copilului. Acum vedem ca într'o 

oglindă, în chip întunecos; dar atunci vom vedea faţă în 
faţă. Acum cunosc în parte, dar atunci voiu cunoaşte de 

plin, aşa cum am fost și eu cunoscut. 

- Acum dar rămân aceste trei: credința, nădejdea şi dra- 
gostea; dar mai mare, între acestea, este dragostea! sau 

credința deplină?, care lucrează prin dragoste, care 
merge crescând împreună cu eaf, care în treapta sa cea 
mai înaltă este sfântă, dragostea lui Hristos, grația di-. 
vină &, Duceţi-vă, zice Iisus, şi învăţaţi ce înseamnă : „Milă 

voiesc, iar nu jertfă 7, Dacă aţi fi ştiut ce este: „Milă 

voiesc, iar nu jertfe“, n 'aţ fi osândit pe nevinovaţi 5, , 

. Apostolul Pavel, Epistola I-a către Corinteni, XIU. 
, Epistola către Evrei, X, 22. 
„ Epistola către-Galateni, V, 6 
„ Epistola către 'Tesalonicieni, I, 3. 

Epistola către Efeseni, III, 17 şi urm, 
. Epistola către Romani, IV, 16. 
+ Evanghelia dela Matei, IX, 13, 
„ Ibid,, XII, 7, P
A
I
N
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“Incât credința exprimă şi sentiment, iubire, caldă, re- 

vărsare de iubire, avânt de iubire, iubire sfântă, milă, ca- 

Titate, mezericordie, generozitate, grație, nu numai ra- 
țiune, gândire, adevăr, spirit, libertate, — rece. Din acest 
punct de vedere James are dreptate când încadrează 
credința într'o experiență religioasă. Dar nu este nu- 
mai atât. -Trebue să mergem mai departe. Credinţa, 
în plinătatea ei, va să zică atât rațiunea cea mai 

“înaltă, cât şi simţirea, experiența cea mai profundă, 
fără. ca una sau alta să-și piardă ființa proprie. Iată 
un adevăr pe. care mulţi nu-l cunosc încă în. deajuns, 
şi pe care ni-l face cunoscut un studiu continuat:al 
religiei creștine, Dar acest adevăr se găsește la spiritele 
superioare, nu la oamenii imperfecţi la care credinţa este 
fie mai ales experiență sau rațiune, fie în conflict cu ra= 
țiunea sau experienţa, fie un amestec nedeslușit de empi- 
Tic şi. raţional, de rațional și mistic, irațional. . 
;.. Henri Delacroix, în studiul său psihologic asupra cre- _ 
dinţei, observă următoarele, Credinţa oscilează între ati- 
tudinea raționalistă şi atitudinea iraționalistă, Ea se apără 
de a fi rațiune, căci ea ne învaţă ceea ce nu se poate şti: 
ea dispare înaintea ştiinţei. Şi raționalismul religios a 
fost totdeauna mortal pentru religie: atât raționalismul 
care face din religie un simbol, o aproximaţie a adevăru- 
lui, învelișul mitic al unui ideal etern, cât şi acela care 
pretinde că în religie totul. se dovedeşte, că raţiunea şi 

- credința sunt una, credinţa este însăşi rațiunea. Explica- , 
“ţia şi demonstraţia dogmelor pozitive desfiinţează carac- 
terul ainie al acestora. Redevenind naturală, religia 
pierde puterea imensă a supranaturalului. Pe de altă 
parte, ceea ce ea ne învaţă trebue să fie justificat întrun oarecare chip. Fideismul absolut este purul arbitrar. Ast- | 
fel, credinţa este un amestec de știință şi neștiință; de 
adeziune rațională şi de avânt nereflectat. 

Insă noi, la rândul nostru, trebue:să semnalăm că ob-
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șervaţiile lui Delacroix se aplică la credința incompletă 
a oamenilor, fiinţe imperfecte, nu şi la credința mai de- 
plină a spiritelor superioare pe care noi le-am menţionat, - 

"- asupra cărora vom reveni, şi la care el nu s'a gândit. La 
spiritele superioare credinţa are, trebue să aibă, taină și 
totuși înţelesul luminat, rațional, cuprinzător, pe care 
-am expus. Acest adevăr ni se. impune dacă admitem 
existenţa lui, Dumnezeu perfect, așa cum am admis noi. 
Credinţa se aseamănă cu o candelă, care arde tainic, In candelă este lumină, și totuşi așa de tainică, sfântă, dătă- 
“toare de atâtea simţiri, de atâtea gânduri... In măsura în 
care .ne aflăm mai aproape de perfecțiune, credința şi ra- 
țiunea sunt una, fără a-şi pierde fiecare nota caracte- ristică, | | o 

Fiind toate acestea, credința este viziunea idealului, 
unirea cu Dumnezeu, religie. Și cine crede cu religiozi- 
tate a realizat idealul, El lucrează cu sfințenie, luptă până la stinsul vieţii lui pământeşti, și dincolo, pentru 
a-şi împlini. Chemarea, destinul. Chiar dacă el cade în 
drum luptână, el moare numai pământește, nu şi sufle- 
teşte, moare visând pentru de-a-pururea înfăptuirea visu- 

„ui, a realizat pentru veșnicie idealul, a făcut voia lui Dumnezeu, s'a unit cu Dumnezeu, In avântul lui, care este izvorul şi plinătatea realității, el mută și munţii din loc. Nu poate să-i stea nimic în potrivă. Proba supremă 
pentru el este sfântul lui vis, ea consistă în sfânta lui credinţă, 'este viziunea lui în care i se protilează idealul ca sublimă realitate, EI vede în mare lumină cu ochii. minţii ceea ce nu vede lămuriţ cu ochii trupului. 
Credința reprezintă - împlinirea năzuinţelor spirituale ale sufletului, argumentul a ceea ce nu prindem numai cu simţurile corpului sau numai cu raționamentele obiş- nuite ale gândului. In cea mai înaltă si sa formă, ea cons- titue convingerea cea mai puternică a aceluia care o are. Așa prindem înţelesul cuvintelor - evangelice : Credinţa
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este ipostasa, — adică substratul, fundamentul, realiza- 

rea, înfățișarea esenţială, substanţa, fiinţa, realitatea, ade- 

verirea, — celor nădăjduite, dovada lucrurilor .care nu 

se văd. 
Şi, în acest. înţeles, credinţa nu însemnă nici mumai 

confundarea idealului cu realitatea, sau invers a reali- 

tății cu idealul, ca în misticismul exagerat; nici numai 

despărţirea lor radicală ca în pozitivismul exagerat opus 

misticismului. Ea nu va să zică nici numai rațiune, dia- 
lectică, speculație fără observarea faptelor, fără expe- 

riență, nici numai invers înșirare de fapte, experiență 

fără explicarea cauzei profunde, raţionale, cea mai mul- 

țumitoare' cu putinţă. 

Credinţa creștină va să zică vieaţa, adică .raţiunea în 

experienţă. Hristos este Dumnezeu întrupat, care cu- 

noaşte toate faptele; toate experienţele; Dumnezeu care 

a băut până în fundul paharului amarul vieţii, al lumii. 

El ne vorbeşte în numele celei mai înalte raţiuni, şi în 

humele celei imai profunde experienţe. De aceea învăţă- 

tura lui trebue să fie criteriul nostru suprem. 

"Credinţa ” este cunoştinţa care .ne explică “raportul 

între „ideal şi realitate. Are numeroase forme. Ea cons- 

fitue 'atât preludiul, presimţirea, cât şi încoronarea 

cunoștinței, cunoştinţa -care ' activează, sau acţiunea lu- 

minată de cunoştinţă; orice fiinţă sinceră, în acorâ. 

cu celelalte, în scopul binelui. Printre formele sale 

-se pot încadra atât ipoteza care precede o experiență 

sau un raţionamnt, cât şi concluzia care urmează. Ea este 
atât aceea din doctrina lui Platon, cât şi aceea din con- 
cepţia lui David Hume, sau a altor cugetători, care s'au 
ocupat sincer s'o definească. Se găseşte atât la baza 
cât şi pe culmea tuturor metodelor. Dela ea plecăm şi la 
ea ajungem pe diferite căi: experienţă, raţionament, argu- 

  

1. Apostolul Pavel, Epistola, către Evrei, XI, 1.
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mentele zise cosmologice, ontologice, finalist, prin în- 
tuiție, suferinţă... o a 
” Credinţa exprimă graţia pe care Dumnezeu o revarsă în 
sufletele noastre, pentru ca noi s'o facem 'să fie mai de- 
plină. Ea înesamnă legea, frumosul, adevărul, binele, 
graţia. | , | 

11. Cu toate acestea, credința noastră în Dumnezeu. 
perfect se află în fața contrariului 1. Şi fiecare trebue să 
fie după meritul său, potrivit legii dreptăţii. Ea are grade. 
Unii posedă mai multă 2, alții mai puțină 5; şi simțim ne- 
voie de o credință mai mare 4. Ea trebue să fie it mai ne- 
prefăcută, curată, sinceră, deplină 5. Ea este sinceritate, 
cuget curat, inimă curăţită de cuget rău. Să nu păcătuim 
cu voia, după ce am primit cunoștința adevărului. Şi, așa 

» ind, ea se definește prin credinţa care activează, se des= 
fășoară, sau -acţiunea, desfășurarea ei, numită rugăciune; 
lucrarea spirituală, a ceea ce se găseşte bun, divin, în noi 
faţă de rău. Dacă cercetăm Sf. Scriptură constatăm că și 
rugăciunea se concepe în multe chipuri care se comple- 
tează. Ea se numește ceea ce am spus, precum şi cuvântul 
adresat lui Dumnezeu pentru a ne izbăvi de rău $; silința: 
de a nu cădea în ispită 7, lucrare, studiu. | 

Reamintim textele. Rugăciunea mea către Dumnezei 
este să fiţi mântuiţi 8. Prin credinţă se dobândeşte napri= hănirea ?. Ea vine în urma auzirii; iar auzirea. vine prin: 

  

1. Loc. cit. Evanghelia dela Marcu, IX, 24. 
2. Evanghelia dela Matei, VIII, 10, 
3. Ibid., XIV, aa, 
4, Evanghelia dela Luca, XVII, 6. ” 5. Apostolul Pavel, I-a Epistolă către Timotei, 1, 5; Epistola. către Evrei, X, 22—93 şi urm. - - 6. Evanghelia dela Matei; VI, 1—13; Evanghelia dela Luca, XI, 2, iri vanshelia dela Matei; XXVI, 41; Evanghelia dela Luca, 
3. Apostolul Pavel, Epistola către Romani, X, 9. Ibid,, 10. ÎN . .
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cuvântul lui Hristos. Nu te lăsa biruiţ de rău2, Fă bi- 
nele î. Lucrul acesta este bun £. In Evanghelie se desco- 
pere o neprihănire pe care o dă Dumnezeu prin credință 
şi care duce la credință5, adică la plinătatea ei. Cre 
dința face una cu lisus Hristos: Iisus locueşște în inimile 
noastre prin ea”. Şi E1 este Rațiunea, Dumnezeul 3, Şi 
Dumnezeu este Spirit ?. Şi Spiritul se roagă 10. Trebue să 
stăruim asupra acestei înţelegeri. De aceea, ni se spune: 
Luaţi scutul credinţei prin care veţi putea stinge toate 
săgețile arzătoare ale celui rău. Dar vă îndemn înainte 
de toate să faceţi rugăciuni. 'Tot ce veţi cere cu credință prin rugăciune, veţi primi. Duhul ne ajută în slăbiciu- 
nea noastră, e 5 

Rugăciunea în una din formele sale înseamnă lăsarea 
omului în voia lui Dumnezeu. Adică după ce am făcut 
tot ce ne stă în putinţă ca să ajungem la bine, şi n'am 
isbutit, ne rugăm lui Dumnezeu să ne ajute, ne resem=- 
năm, ne încredințăm înțelepciunii lui, atotputerniciei lui, 
bunătăţii, graţiei lui. Dar trebue să facem tot ce ne stă în - 
putinţă pentru a ajunge la bine, fără a înceta să ne rugăm, 
Şi invers. Să ne străduim Tugându-ne, şi să ne rugăm 
străduindu-ne, întru bine. Casa mesa, ne spune Hristos, se 
va chema o casă de rugăciune, 

Astfel, credința, sau rugăciunea, va să zică raţiunea, 
tendinţa de bine a unei ființe, -dar în faţa contrariului, 
a neraţionalului, sau antiraţionalului, a tendinței de rău, ea există, în experienţă. Ea este raportul între Dumne- 

1. Ibid,, 17, | 
- Ibid., XII, 9—21, 
. Ibia., XII, 3, 
„ I-a Epistolă către Timotei, II, 1—3. . Epistola către Romani, I, 17, - 

+ Epistola căţre Evrei, X, 22, 
. Epistola către Efeseni, III, 17. 
„ Evanghelia dela Ioan, ], 1 și urm. 9. Ibid., IV, 24. a. 10. Apostolul Pavel, Epistola către Romani, VIII, 26, 11. Ev. Marcu, XI . ” 17, 
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zeu şi lume, sau între lume şi Dumnezeu; legătura noas- 
„ră cu ființa perfectă; acţiunea unei existențe care se 
adresează Celui Atotputernic, pentru ca EI s'o ajute îm- 
potriva necredinţei. La temelia lumii se află rugăciunea 
credinței, sau credința care se roagă; raţionalul, adevă- 
Tul, modestia, înţelepciunea. divină, libertatea, „binele, 
spiritul” bun, Dumnezeu, iubirea, sinceritatea, periecţiu- 
nea în raport cu antiraționalul, neadevărul, trufia, pre- 
Sumția, nechibzuința, sclavia, răul, spiritul rău, ura, ne- 
sinceritatea, imperfecțiunea. | 
„De aceea se cuvine ca noi să ne rugăm, cu iubire mare, sinceră, sfântă, lui: Dumnezeu, Iisus Hristos, Sfântului Duh, în toate lucrările noastre, în toate studiile: să ne ajute faţă de necredința noastră, pentru ca să putem. face binele, să ne. desăvârșim. Și această acţiune, avân- duși originea în fiinţa. absolut perfectă, fiind în cea mai înaltă a sa afirmare însuşi: Dumnezeu, are un înţeles mult mai cuprinzător decât i se atribue de obiceiu. Are toate treptele pe scara valorilor, 'și: treptele au ipostase. . „Considerată în generalitatea sa, rugăciunea va să. zică . acţiunea credinței, a binelui, a perfecțiunii, întru plină= tatea lor, faţă cu necredința, cu răul, cu imperfecţiunea.. 

Dar a se prezintă în diferite forme. La oameni, în justa ei semnificație, ea consistă în lucrarea a-ceea ce există - bun în “ei, pentru a se purifica de rău, ca să poată să: facă bine. La Dumneze, ea este pururea un Spor, o re- vărsare de bine, iubire, însăși perfecțiunea, care se rea- lizează neînoetat pe ea însăşi. - Cel desăvârşit, nu are - nevoie, ca omul, să se plivească de neajunsuri. In el nu sunt scăderi, Ci el se-coboară la cei mici, chiar la cel rău, pentru ca toţi să se silească, să se înnobileze, să se. - sfințească. Prin rugăciune, omul ceră sau mulţumeşte pentru darul care i s'a dat; prin rugăciune, Dumnezeu se dăruește. 
Însă există o scară de valori, de forme, de nuanţe în-
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tre ceea ce întâlnim jos şi ceeace se află sus. Atitudinea 

celui rău înseamnă o falsă rugăciune. Criminalul. care se 

roagă lui Dumnezeu să-i ajute să comită crima, face o 

falsă rugăciune. Cea adevărată este conștinţa datoriei, îm- 
plinirea ei, a oricărei fiinţe, acţiunea conștiinței, a cu- 

„getului curat în vederea înfăptuirii binelui, a perfecțiunii, 

faţă cu răul, cu imperfecţiunea. 

„Iată sublimul ei înţeles .din Evanghelie, pe care unii nu 

l-au prins în această formă, dar pe care noi trebue, 

— simţim această chemare, — să-l facem cunoscut lumii. 

In sublimul ei. înțeles, rugăciunea nu respinge alte 

„lucrări, oneste, ca munca agricultorului, sau a meseria- 
Şului, a negustorului, predica preotului, lecţiunea profe- 

sorului, instrucția ofițerului pentru apărarea Patriei, 

-operile artistului, studiile savantului, cercetările filoso- 

ului, judecata juristului, tratamentul medicului, slujba 

„funcţionarului, silința ucenicului, a credinciosului, ele- 

vului, ostașului, corectitudinea ziaristului, a publicistu- 

lui, care năzuesc să fie contribuţii la propăşirea lumii. 

„Căci aceste lucrări, pentru creştini, sunt aiferite forme de 

"rugăciune, unăle mai aproape altele mai îndepărtate de 

"ceea ce se cuvine să exprimăm: prin acest cuvânt. Rugă- 

iunea nu consistă în a spune „Doamne, Doamne, 

ajută-ne“, la orice gând am avea, așa cum o concep unii. 

Ea este acţiunea spiritului din noi, a credinţei, care 

„animă, luminează, susține orice operă în vederea desă- 

vârşirii, la unii mai puţin la alţii:mai mult, după destinul 

fiecăruia, după legea meritului, prin graţia divină. 

Şi, în măsura în care urmărește binele, fapta noastră 

se definește ca acţiune a credinţei în Dumnezeu perfect, 

faţă de imperfecţiune, şi noi facem una cu Spiritul Sfânt. 

Ni se înalţă cugetul curat, conştiinţa datoriei, a răspun- 
derii, demnitatea, libertatea demnă. Suntem în stare de 

„rugăciune, de pregătire, de neprihană. Şi ne întâlnim cu 

ioţii în căutarea adevărului, îi preamărirea lui când 
l-am găsit, avându-și fiecare întregite însuşirile sale,
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Rugăciunea este atât începutul cât şi încoronarea lu- 

“cerului închinat binelui, exprimarea. mulțumirii, cântec 

de slavă. In acest sens, noi, creştinii, o constatăm 1a toți 

aceia care caută onestitatea față cu neonestitatea, care 

se dovedesc-a fi sinceri, cinstiţi, în cercetarea adevăru- 
îui, fie că ei îi dau propriul său nume, fie că îi zic pregă- 
tire ştiinţifică sau altfel, și unii sunt teişti, alţii liberi 

 „cugetători, atei. Să ne continuăm fiecare mersul nepri- 
„hanei, şi ne vom întâlni cu toţii în Dumnezeu, ființa 
perfectă, fără a ne pierde personalitatea. Cu acest gând 
noi, creştinii, spunem că toţi aceștia sunt în stare de ru- 
găciune, Aceasta, considerată în esenţa ei, alcătuește în- 
suşi modelul oricărei lucrări, al oricărui studiu. 

In acest spirit noi recunoaștem că: agricultoful harnic, 
meseriașul conştiincios, negustorul cinstit, sunţ pe scara 
sfințeniei. Pentru noi, preotul vrednic de misiunea care 
i s'a încredinţat, propovăduindu-l pe Dumnezeu, pPropo-. 

„Văduește adevărul, ştiinţa, frumosul, binele, desăvâr- 
şirea ; şi- el se purifică, tremură „de sfințenie când 
întră în biserică să slujească, să oficieze, sau când iese 
cu potirul, să dea credincioșilor împărtășania la-ușa alta- 
rului. Profesorul superior, făcând apologia adevărului, 
a frumosului, a binelui, a idealului, face apologia lui 
Dumnezeu ; el se suie pe catedră îndumnezeiţ, aşa 

„ cum întră preotul, cutremurat de neprihană, în altar. La 
îel este ofițerul de elită când își instruește ostașii, pen- 
tru apărarea Patriei. Adevăratul artist străbate cruda 
realitate dus de vraja idealului, Savantul, în accepţia 

„Superioară a cuvântului, când intră în laborator, să facă 
știință, își propune să fie sincer, obiectiv, ia toate măsu- 
rile de curățenie, de sterilizare, desinfectare, se află în- tr'o stare de rugăciune. Filosoful de rasă, când caută 
să-și explice universul, nu se conduce de prejudecăţi, de.-: idoli, ci se aseamănă credinciosului care, când se 
roagă, se purifică, — fără a exclude ceea ce constitue,
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oricât de puţin, convingere, sinceritate. In acest înţeles, 

noi nu-l respingem pe filosoful pozitivist care, deşi ateu, 

este condus să facă apologia rugăciunii, — aşa cum în- 
tâlmim cazul la Auguste Comte; ci îi spunem numai să-și 
continue cu sinceritate studiul, şi se va întâlni la capăt, 

în Dumnezeu, cu filosoful metafizician, religios, teist. 

Juristul, — magistratul, avocatul, — integru, când cer- 

cetează dreptatea, când judecă, se înalță deasupra pati- 

milor josnice, se spiritualizează, ca Fiu al sfintei drep- 

tăți, al dumnezeirii ; îl reprezintă pe Hristos. Medicul, 
demn de acest nume, se strădueşte din toate puterile să-i 

vindece pe bolnavi ; el apare, şi el, ca un Lisus, ca blajinul 
» Nazarinean, care a venit să aline suferinţele. Ziariștii, pu- 
bliciştii, corecţi au grija să dea mărturie despre adevăr, ca 
apostolii lui Hristos când au pornit să răspândească în 
lume Evanghelia, noua veste, buna: veste. | 

Așa este orice om vrednic, care' se simte pătruns de 
"conștiința datoriei, Şi fie ucenici, elevi, ostaşi; credin- 
cioşi, fie simpli muncitori, fie artişti, savanţi, filosofi, 
toţi oamenii sunt pe calea creştinismului, în măsura în 
care lucrează la realizarea perfecțiunii. Pentru aceste 
motive, cugetăm că orice om conştiincios admite în 
această formă rugăciunea . credinţei, recomandată de 
Evanghelie că stare de pregătire la orice lucrare, la orice 

studiu. Apoi ni se mai spune că, cercetând, aflăm în noi 
rugăciunea credinţei în Dumnezeu, sau credinţa care se 
roagă lui Dumnezeu, fiinţei perfecte, lui Lisus Hristos, 
Spiritului Sfânt, pentru a ne ajuta faţă de necredinţă, 
ca să înfăptuim binele. Şi liber este fiecare, pe răspun- 
derea lui, să caute sau nu, și să mărturisească dacă, cer- 
cetând, a descoperit sau nu, în el, aceasta. Noi ne simțim 
datori, prin libertatea noastră, pe răspunderea noastră, 
să dăm tuturor mărturie despre adevăr. Să caute, să 
cercețeze, fiecare, prin toate mijloacele, să-şi continue 
studiul, şi o va găsi în “el, într'o formă sau alta. ŞI,
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| aflând, în cuprinzătorul ei înţeles despre care am vor= 
bit, ştie că există. Va zice: Cred, deci sunt... 

12. Dar, după ce, prin cercetările pe care le-am făcut, 
„am fost 'conduși la aceste lămuriri, ne continuăm studiul - 
şi cu ele, pentru a şti cât mai bine în ce măsură învăţă- 
tura creștină, religia creștină, se înfățișează ca înteme- 
iată. Şi, în ceea ce ne privește, moi suntem profund con= : 

„vinşi de legimitatea «i, deoarece, examinând diferitele 
argumente pentru şi: contra, constatăm că .avem tot 
mai deplină credinţa despre care ne vorbeşte Evanghe- 
lia; că ea nu există numai în o singură formă, ci rămâne | 
aceeași în numeroase feluri. Ea este presimțirea, expe 
riența, sentimentul, gândirea, raţiunea, raţionamentul, 
dovada, cunoștința că există Dumnezeu, un adevăr, 'o 
dreptate, un ideal. Şi ea apare şi sub forma de credinţă 
contrarie sau necredinţă;. aceasta este presimţirea, 'expe- 
riența, sentimentul, gândirea, raţiunea, raționamentul, 
dovada, cunoştinţa, că toate sunt plăsmuiri ale minţii 
noastre, setoasă de adevăr, de dreptate, de ideal, . 

Credinţa stă în raport. cu necredința. Ea consistă în 
rugăciune. Ea înseamnă, după cazuri, ipoteză, axiomă, 
postulat. In sublimul său' sens, ea exprimă spiritul. 
care se roagă “lui Dumnezeu să ne lumineze, să ne 
ajute în drumul vieţii, ca să nu cădem în ispită; for- 
mează lucrarea spiritului.” Şi, după cercetările pe care 
le-am făcut, găsim credința în noi, trăită de no, în 
cel mai strâns acord cu tot mai numeroase dovezi, empi- 

„Tice sau raţionale, şi ea durează, rezistă, fără a se con- 
trazice, faţă de argumentele contrarii. Ea alcătuește con- 
Vingerea noastră cea mai puternică. Și, aşa fiind, noi 
dăm mărturie despre existența ei, despre legitimitatea 
ei, prin libertatea noastră, pe răspunderea noastră, având 
conștiința răspunderii. Aa „i 

Prin urmare, pentru noi, credința există, ea este legi- 

13
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„timă, şi cu deosebire prețioasă, Făcând aceste afirmaţii 
ne dăm seama că nu suntem anormali, deoarece nu ne 
contrazicem, suntem tot mai de acord cu celelalte probe, 
rezistăm cu logica, prin experienţă, acelora ce ni se 
opun, și avem conștiința răspunderii. Cine are conștiința 
răspunderii, chiar dacă a fost un rătăcit, se trezeşte din 
rătăcire. Şi, plecând de aici, ştim că existăm și de ce 
existăm. Căci, în acest caz, suntem, 'cel puţin, această 
credinţă. Şi orice ni sar spune că am fi, oricum am fi, 
— aevea sau vis, — ştim că suntem, că avem un scop, 
un ideal, realizarea pertecţiunii, — şi lucrăm la împli- 
nirea acestui scop, — a idealului, 

De sigur, sunt diferite argumente, unele pentru, altele 
„ contra, cu privire la credința în Dumnezeu. Unii admit, 

alții contestă, realitatea, temeinicia, valoarea ei. Sunt 
concepții care subordonă credinţei raţiunea; şi sunt şi 
care subordonă rațiunii „credinţa. Pentru unii aceasta se 
reduce la frica de necunoscut, pe care știința o risipește, 
Pentru alţii ea înseamnă produsul experienţei. Şi se mai 
afirmă că ea consistă în concluzia unui raționament, — 
sau că ea vine din graţia divină, | 

Se știe că printre argumentele relative la. existența lui 
Dumnezeu, unii invocă proba numită cosmologică sau a 
contingentia mundi. Apare clar, zic aceştia, că lumea 
este un -grup de ființe contingente, schimbătoare. Așa 

* fiind, ea trebue să aibă drept cauză ființa necesară, 
absolut neschimbătoare, pe Dumnezeu. Căci dacă am 
admite că ea provine din ceea ce există, oricât de puţin, 
contingent, ar însemna să mergem din cauză în cauză la 

“infinit. Alţii recurg la proba zisă fizico-teleologică sau 
a cauzelor finale, Ei susțin că se observă atâta regula: 
ritate în lume, cu zi și noapte, bolta cerească, simțul - 
moral, încât ni se impune gândul să admitem o in- 
teligență care a creat universul. Unii îşi întemeiază cre- 
dința pe argumentul chemaţ ontologic. Această dovadă,
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ca şi celelalte, se formulează în felurite moduri de către 
diferiţi gânditori. Iată unul din ele. Fiinţa .pe care nu 
putem s'o concepem, pe care nu putem s'o -detinim, 
«decât ca perfectă, există deoarece nimic, implicit exis- 
ftenţa, nu poate să-i lipsească, Altfel n'ar mai fi perfectă. 
Dar o atare ființă este Dumnezeu. Căci aşa îl gândim. 
EI este. Cu toate acestea, sunt alții care constată atâta 
josnicie, rău, non-sens în univers, încât ei : ajung la con- 
cluzia că lumea, cu întregul ei cortegiu de mizerii, nu 
„poate să fie creaţia unei ființe perfecte. Sunt deci di- 
"verse demonstraţii, unele pentru, altele contra. 

Şi un temeiu, — fără a exclude pe celelalte, ci expli- 
'cându-le, şi explicându-se prin ele, — îl exprimă trăirea 

credinței noastre în. Dumnezeu pe care constatăm că o a- 
vem, în înfăţişerile, în înfățișarea din Evanghelie, și des- 
Pre care putem să dăm mărturie, prin libertatea noastră, 
pe răspunderea noastră, Căci căutând, cercetând, aflăm' că - 
o avem. Credinţa constitue pentru noi o realitate, și 
trăirea ei de către noi formează o dovadă tot mai în 
acord cu celelalte. Și stăruim în această realitate, ori- 
care ar fi consecințele, O susţinem cu atât mai mult când 
considerăm urmarea. Căci, după cum am semnalat, cine 
are credinţa în ideal, chiar dacă moare în drum întru 
realizarea lui, el moare visând împlinirea lui, el a rea- 
lizat pentru veşniie idealul. Mută şi munţii din loc. 
„Credinţa vine din orice căutare a noastră, prin graţia lui 

„ Dumnezeu; ea vine şi din ştiinţă, sau artă, din filosofie, 
şi din experienţă, adesea din suferință. Noi admitem deci 
legitimitatea religiei creștine, fiindcă admitem existența, 
temeinicia, credinţei pe care ea o propovăduește. Ea ne 
apare îndreptățită din multe motive, ca de ex. lumina 
pe care ea me-o aduce în explicarea lumii, binefacerile 
urmărilor, aplicaţiilor sale, faptul că unii gânditori con- 
sacrați de omenire printre cei mai mari, — fericitul 
Augustin, Sf. Ioan Damaschin, Sf. Toma din Aquino,
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Bacon, Descartes, Pascal, Locke, Malebranche, Newton, 

Leibniz, -Vico, Berkeley, Hume, său Kant, Pasteur, — 
sunt unii dintre cei mai convinşi creştini. Insă una din: 

dovezile-:cele mai puternice o alcătueşte însăşi credinţa 
din „moi, trăită de noi, mărturia pe care putem s'o dăm, 
pe care o dăm. Incât creştinismul, explicaţionist, ni se 

adeverește întemeiat. In orice caz, aceasta este convin= 

„gerea noastră, despre care dăm mărturie, prin libertatea 

„noastră, pe răspunderea noastră, 

-- Noi: avem credinţă în Dumnezeu, și ne rugăm lui. Și 
zicem tuturor: Să examineze fiecare diferitele argu- 
mente, să caute în sine, și să spună sincer dacă, cerce- 

'tând, tot mai stăruitor, în deplină conștiință, a găsit sau. 
nu, în el, o tendință de bine în faţa unei tendinţe de 
rău, credinţa în fața necredinţei. Te îndemni tu, omule, 

să faci binele, şi stă înaintea ta ceva care te ispiteşte, 
şi te trezeşti că faci răul. Nu te lăsa pradă ispitei. In 

» ceea ce ne privește, noi mărturisim că, prin studiile, 

cercetările, pe care le-am făcut, am descoperit în noi. 
credinţa, buna conștiință, cugetul curat, — care, faţă 
cu necredința, se roagă lui Dumnezeu. Există în noi o.. 
candelă călăuzitoare, care arde, ca într'un altar, să ne 
lumineze, să ne -arate calea vieţii. Caută, omule, în. 
adâncul fiinţei tale, în taina reculegerii... Nu descoperi 
“tu în tine credința, o candelă care arde ca să-ţi lumineze 
drumul? N'ai aflat-o încă?... Ia, mai vezi... O vei găsi... 
Şi, continuându-ne studiul, înţelegem din ce în ce creşti- 
„nismul, o “ | 

Pentru a 'merge. mai bine pe calea propăşirii, orice- 
lucrare a noastră să fie făcută după împrejurările ei 
“proprii, pe care le-am constata că sunt prielnice atin- 
-gerii scopului, dar să fie făcută şi 'în conformitate cu o: 
cunoștință tot mai deplină a religiei creştine. Să ne fi 
pregătit, să .ne fi altoit, prin rugăciunea credinţei în 
"Dumnezeu, către Dumnezeu, să ne ajute față de necre-
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-dință. Să fim în stare de pregătire, de rugăciune, să ne 
continuăm studiul fiind tot mai mult în acest chip, ştiind 
că suntem liberi, fiecare pe răspunderea noastră, să pro- 
-cedăm aşa sau altfel. . | a Da | 

„Prin urmare noi' examinăm totul, — și creştinismul 
ca şi celelalte doctrine, — începând și continuând a fi 
În această pregătire, în această stare de rugăciune, înţe- 
leasă în înalta ei semnificație. Avem din ce în ce con-. 
vingerea că învățătura creștină, în forma în care am 

„ înţeles-o, este legitimă. Şi, pentru a'avea o soluție cât 
mai mulțumitoare, la problemele pe care ni le punem, 
trebue să cercetăm orice problemă, deci și pe aceea a 
filosofiei, a înţelegerii filosofiei, în elementele sale 
proprii, dar şi la lumina Evangheliei. i



CAPITOLUL III 

CE ESTE FILOSOFIA 
DUPA STUDIUL CREŞTINISMULUI 

1. Cum ne apare filosofia, după ce am studiat religia 
creştină ?- Punându-ne această întrebare, . după ce am 
analizat Noul 'Testament, ca şi celelalte învățături, cât 

  

mai cu grijă, recitim, între altele, următoarele texte, 
„„Aceia care îl însoțeau pe Pavel l-au dus până la Atena. 
Pe când îi aştepta Pavel în Atena, i se turbura duhul la 
vederea acestei cetăţi plină de idoli... Sta de vorbă îri 
fiecare zi cu aceia pe care îi întâlnea. Unii dintre filo- 
sofii epicurieni şi stoici au intrat în vorbă cu el... şi au 
zis: Putem oare să știm şi moi care este această învățătură 
nouă pe care o vesteşti tu ? | | 

„Pavel stând în mijlocul Areopagului a zis: Bărbaţi 
Atenieni! Vă consider foarte religioşi în toate privinţele. 
Căci, pe când străbăteam cetatea voastră şi mă uitam de 
aproape la lucrurile la care vă închinaţi voi, am desco- 
perit şi un altar pe care este scris: „Dumnezeului Necu- 
noscut“, Ei bine, ceea ce voi cinstiți fără să cunoaşteţi, : 
aceea vă vestesc eu. Dumnezeu, care a făcut lumea și 
tot ce se cuprinde, în ea, fiind Domnul cerului şi al pă- 
mântului, nu Jocueşte în temple făcute de mâini, şi nici 
nu-l slujesc mâini omeneşti, ca şi când ar avea trebuință 
de ceva, el care dă tuturor vieața, suflarea şi toate. El 

! 
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a făcut din unul tot rieamul oamenilor ca să locuiască 
pe toată suprafaţa pământului, determinând 'anumite |. 

„timpuri și hotare locuinţei lor, să-l caute” pe Dumnezeu " 
Și, dibuind, să-l găsească, deși nu este departe de noi. 
Căci în el vieţuim, și ne mișcăm și suntem. Astiel, fiindcă 
“suntem de fel din Dumnezeu, nu trebue să socotim că 
dumnezeirea este asemenea aurului şi argintului sau 
pietrei cioplită cu meșteșugul, — arta, — şi iscusința 
omului. o a | | 
„Dumnezeu trece cu vederea peste vremurile neștiinţei 

noastre despre «el, și vestește tuturor oamenilor de pre- 
tutindeni să se îndrepteze, pentrucă a rânduit o zi în care 
va judeca lumea după dreptate, prin bărbatul pe :care 
l-a rânduit pentru aceasta, şi despre care-a dat tuturor - 
oamenilor o dovadă netăgăduită, — credința, — pran 
faptul că l-a înviat din morţi 1... E 
„Luaţi seama ca nu cumva cineva să vă ducă prin fiio- „ Sotie, şi printr'o deşartă amăgire, după datina, — tradiţia, 

„Îelul, metoda, — oamenilor, după stihiile, — elementele, . 
principiile, — lumii, și nu după Hristos; căci în el locu. 

eşte trupește “toată plinătatea dumnezeirii 24, Ma 
„Dar care sunt precis înţelesul acestor texte, concepţia 

creștinilor cu privire la filosofie ? Se dau diferite răspun- 
Suri. Am văzut că Noul Testament se interpretează, și el, 
în multe genuri. Se afirmă că Evanghelia “nu exciude 
filosofia, o admite în măsura în care aceasta se conduce de spiritul, de principiile Evangheliei, Şi se declară că 
religia creștină o respinge complet, nu o acceptă în nici un chip. Urii susțin că adevărata filosofie este adevăfata - religie, creştină, şi, invers, că adevărata religie, creştină, este adevărata filosofie. Alţii cugetă altfel, Sunt nume- _toase teze. Nu le mai reproducem aici 8. Observăm numai 

  

“1. Faptele Apostolilor, XVII, 15 şi urm. O: ' 2. Apostolul Pavel, Epistola către Coloseni, Il, 8 și urm. . 3. C£. Capitolul 1, ie
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<Ă, dacă am continua istoricul chestiunii, am vedea că . 
citatelor texte: li se dau diverse înțelesuri. Pentru unii 
ele sunt în favoarea filosofiei, pentru alţii împotriva ei. 
Şi acum expunem propria noastră doctrină. : - 

2, După cum am semnalat, studiind cu atenţie creşti. 
nismul, în raport cu celelalțe. învățături, ajungem și .la 

-„ această interpretare. In orice chestiune, în orice lucrare, 
să plecăm de oriunde, dar să avem şi credinţa în Dum- 
nezeu, periect, absolut perfect, adică să avem şi prea= 
labila pregătire, sufletul curat, starea de rugăciune, sin- 
centatea în căutarea adevărului. Şi ” noi găsim inte- 
-meiată, așa. cum am arătat, această explicaţie dată crești- 
nismului, | 

Prin urmare moi plecăm de aici, dela credinţă, 
Tugăciune, dela raportul, — legătura, — între Dumne- . 

- zeu şi lume; plecăm de oriunde, cu sinceritate. Credinţa - 
„creştină, rugăciunea, înseamnă orice drum sincer. Cuvân= 

“tul sinceritate î ÎŞI întregeşte, prin credinţa, prin rugăciu- 
nea “creştină, înțelesul său de ființă curată, neîntinată | 
de rău, animată ae bine, consecventă, conformă cu prin- 
cipiul necontradicţiei. Incât oricare ar fi drumul, dacă 

"el se continuă cu sinceritate, este în stare de rugăciune, 
de pregătire, merge spre adevăr. Și noi facem toate cer- 
cetările, toate studiile, orice faptă, orice lucrare. căutând 

„să avem tot mai deplină prealabila pregătire de nepri- 
hană, de rugăciune. Astfel, noi considerăm - citatele 
texte integrându-le în creştinismul studiat. din care ele. . 
fac" parte, nu izolate. Pentru a înţelege aceste texte în - 
adevărata lor semnificație, trebue să le integrăm în pli- 
nătatea „doctrinei creştine în raport cu celelalte învăţă- 
turi, nu să le examinăm izolate. Şi me lămurim, ne în-: 
tărim în credinţa că există Dumnezeu, ființa desăvârşită. 

In acest chip, noi ştim tot mai fără şovăire, că este 
ceva în realitate, inta, că există Dumnezeu. El va să
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zică Duh, libertate, gândire, rațiune, credinţa în bine, 
adevăr, bunătatea, generozitatea, iubirea, în cea mai 

înaltă treaptă, avânt de iubire, revărsare de iubire, de 
bime, rugăciune, har, sau graţie. Dar, fiind perfect, el 
consistă în același timp, în energie înțeleaptă, în înţelep- 
ciune, dreptate, nu în slăbiciune, şi exprimă dreptatea 
superioară, nu brutalitatea. Ei este iertător de șaptezeci de 
ori câte șapte, adică iertător mult, şi totuşi cuminte, cu 
măsură, aplicând legea meritului, şi totuși, cu graţie, legea 
perfecțiunii, In el sunt toate în mod înțelept. Aşa tfiind, 
rezultă că în Dumnezeu găsim cauza primă şi ultimă a 
lumii, a universului. Totul alcătueşte creația lui. El însuși 
există fără cauză, deosebită de el, sâu îșii este sieşi propria 
„cauză. Căci a avea, pe de o parte, credința în Dumnezeu 
.perfekt, și a admite, pe de altă parte, ceva fără atotputer- 
nicia lui, constitue o contradicție, sau o imposibilitate, în- 
“seamnă a mărgini nemărginirea, EL cuprinde principiul 

- necontradicției în cel mai înalt grad. | 
Și Dumnezeu are scop. Numai despre o, ființă imper- ! 

„"fectă se poate spune, mai mult sau mai puţin, că nu ştie 
bine ce face, de ce trăieşte. Cum să afirmăm despre El | 
că 'viețuește fără rost, că nu lucrează nimic, sau că nu 
ştie ce face? Scopul lui se află deplin în el, consistă în 
realizarea necontenită a pertecțiunii, a iubirii, a libertăţii, 
adevărului, graţiei, în revărsarea binelui, răspândirea ace- 
stuia, spiritualitatea veşnică; nu se prezintă ca ceva deo- 

» „sebit de el, care i s'ar impune oarecum slin afară, ca la 
cele create, și la care el tebue să se ridice ca la un ideal, 

-"El este idealul. A creat lumea împlinind spiritul. Altfel 
par fi fost, m'ar fi, desăvârşit. EL a făcut toate prin pro- 
priul său Cuvânt, propria sa rațiune, gândire, liber: 
tate, prin acțiunea sa,. Verbul său, nu din altceva, şi 
toate sunt spirite după chipul său, în vederea. ca şi ele 
să urmeze acelaşi drum ca şi autorul lor. Altfel lumea 
rar avea rost de ce este mai bine să fie decât să nu fie. |
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lată de ce Dumnezeu a creat universul: din perfecţiune 
intru. perfecţiune. El ne-a dat vieaţă aplicându-ne legea 
realizării necontenite a perfecțiunii. Noi avem un scop, 
care se mai numeşte şi destin, datorie, ideal: pe Dumne- 
zeu. Şi avem o cauză: pe Dumnezeu. | 

Dar, pentru ca o ființă să-şi poată împlini destinul, 
să-şi facă datoria, să-şi atingă idealul, trebue să aibă 
libertatea respectivă. Libertatea, după cum. am spus, con- 
sistă în starea, însuşirea, proprietatea, posibilitatea sau 
facultatea, puterea, energia, dreptul, de a ne desfăşura, 
a activa, a lucra, sau nu, într'o direcție sau alta. Cână 
se afirmă deplină, «ea este însăşi ființa, supremă, care 
face una cu diferitele sale însușiri, în care acestea sunt 
complete ele înşile. Și nu putem concepe ca Dumnezeu, 
fără a înceta de a fi el însuși, să propună cuiva, creatu- 
rilor sale, o directivă decât procurând şi posibilitatea de 
a o urma. El ne-a dat vieață după chipul său, în formă - 
de spirite libere, dar aplicând legea meritului, sau a drep- 
tăţii, odată cu aceea a realizării: necontenite a perfec- 

_Țiunii. Spiritele create să fie răspunzătoare, să fie şi după 
vrednicia lor, mai spirite sau nu, mai libere sau nu, după . 
cum își întrebuințează libertatea în vederea idealului . 
pentru care au fost făcute. Cine este liber are răspun- 
dere. Și Dumnezeu a aplicat în mod desăvârşit legea me- 
ritului sau a dreptăţii. A creat lumea la egală distanță, 
din toate punctele de vedere, între culmea superiorității 
şi adâncul iniferiorității, a făcut-o exact jumătate perfectă, 
întru realizarea necontenită- a perfecțiunii. Şi, find după 
chipul său, ea era spirit. Acum ne lămurim nai.bine strue= 
tura universului, revenind asupra, celor spuse anterior. 

Noi avem credinţa că Dumnezeu există. EL are scop, şi 
este libertate, completă, pentru a-şi împlini în totul cele 
propuse. Potrivit firii sale, el concepe deci universul după. 
chipul său, ca spirit, dar între perfecțiune şi imperfec- 

.
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ţiune aplicând legea meritului, a- dreptăţii. Şi autorul 
ştia dela început atitudinea, atitudinile, spiritului creat, 

că acesta, chiar dacă va fi singur între imperfecţiune şi 

perfecțiune, va fi aci plin de admiraţie, aci un gelos, 
invidios, un răzvrătit faţă de creatorul său, că el se va 

* divide el însuși pe el însuşi în diferite stări, în numeroase 
d: recţii, că va fi o diversitate. Şi Dumnezeu vine în aju- 
torul lumii, se dă ei pe sine însuși ca model, cu unitatea 
sa perfectă, cu diversitatea, cu însușirile sale perfecte. 

A făcut toate aplicând legea meritului, a dreptăţii, a 
perfecțiunii. A creat chiar dela început atâtea stări, atâtea 
spirite, fiinţe libere; libertăţi, cât este numărul între finit - 
şi infinit cu virtualitatea şi a finitului și a infinitului, la 
justă dstanţă între imperfecţiune şi perfecțiune, în vede- 
rea idealului lor: spiritualizarea, îndumnezeirea, desă- 
vârşite. Vorbim de început, în limba. omenească, însă, 

" după cum am observat, şi vom vedea mai luminos, toate 
acestea sunt deodată din eternitate. Ceea ce noi cugetăm, 
sau înfăptuim, treptat în timp, considerând separate lu- 
„crurile între ele, Dumnezeu face instantaneu din veşnicie. 
Oricât de rapidă ne-am închipui întreaga activitate a celui 
mai mare geniu dintre oameni, ea .apare o palidă imagine 

a instantaneităţii divine. Noi raționăm şi lucrăm pe rând, 
oricât de ințuitivi am fi. BI: 'raționează, imtuește, lucrează 
înfinit mai repede decât putem să înţelegem noi prin cu- . 
vântul dintrodată. Şi, la origine, le-a creat pe toate spirite 
egale, libertăți, puteri, energii, egale. Altfel ar fi fost 
arbitrar, Le-a comunicat că ele trebue să-și atingă țelul, 
binele desăvârşit, spiritualizarea,. libertatea . deplină, în- 
dumnezeirea, prin colaborare, nu excluzându-se între ele; 

şi le-a dat şi cunoștințele, mijloacele, necesare, la 'toate 
deopotrivă. 

A 

3. Spiritele stiau, la - egală înGepărtare între ştiinţă şi | 
neștiinţă, că ă au datoria să nu greşească, să nu se abată
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dela învățătura dată, să împlinească legile divine, să fie 
- astfel fericite, Să realizeze legea perfecțiunii în raport cu 

aceea a meritului, a dreptății, să înfăptuiască armonia. 
Ele plecau egale, dar trebuiau să fie tot mai distincte, 
unele de altele, adică fiecare să fie în chip tot mai activ, 
în emulație, căci fiecare trebuia să aducă propria sa con- 

„tribuţie, meritul său, la construirea drumului către ideal; 
şi ele trebuiau să colaboreze, fiecare, cu toate celelalte, 
să fie cât mai una cu ele, în construirea aceluiași drum, 
și totuşi păstrându-şi fiecare perfecționată caracteristica 
sa, contribuţia sa, pentru a se spiritualiza toate cât mai 
mult, a fi una-cu Dumnezeu, ca Dumnezeu. Ele veneau 
dela el, după chipul lui, pentru a merge la el, a fi per-: 

„fecte în el, fiecare cu propria sa caracteristică. 
Ele aveau să împlinească legea armoniei. Armonia este 

realizarea unității în diversitate. Dar să ne lămurim. In- 
„ semnătatea armoniei în explicarea lumii se susține de 
numeroşi gânditori, unii numind-o universală, alții pres- 
tabilită, Şi noi le datorăm mult acestor gânditori. . 
Insă tezele lor nu stăruesc.să ne “explice mai lămurit, ca | 
în cazul nostru, că în armonia deplină notele compo- 

„nente ale diversităţii nu se contopesc în unitate, ci își 
„păstrează, fiecare, ființa perfecționată, precum şi-o păs- 
"trează şi unitatea. In acest sens, sistemul nostru creştin 
vine ca o completare a celorlalte sisteme, şi armonia din 
concepția noastră se chiamă creştină. Cu alte cuvinte, 
creaturile aveau să caute sincer adevărul, să-și dea fiecare _ 
contribuţia la aflarea aceluiași adevăr, absolut, unul și 

- divers în chip desăvârşit. Să examineze lumea din cât mai 
numeroase puncte de vedere, să lucreze la afirmarea în 
mod perfect şi unității și a "multiplicităţii. 

Spiritele trebuiau să fie tot mai mult într'o înalţă socie- 
tate, cu adevărat înaltă societate, dumnezeiască ; să aibă o 
prietenie ideală ; să formeze familii îngereşti ; să- -și îm= 
:partă rolurle; funcțiunea, profesiunea, să aplice diviziunea
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muncii, fără ca unul să fie meștiutor, sau invidios pe 
celelalte; să se grupeze în naţiuni, în rase, mai desăvâr- 
şite; şi toate să conlucreze pentru a se înălța la împărăţia 
lui Dumnezeu, — a face roadele ei, a o întrona în lume. 
Dar, aplicând legea meritului, Dumnezeu a făcut ka făp- 
turile lui să fie răspunzătoare, fiind libertăți, să fie pe 
treapta care merită, fiecare după vrednicia sa, după va- 
loatea sa, dându-le, totuşi, prin graţia sa, posibilitatea 
mântuirii, a înălțării lor, a 

Și noi constatăm în lume o diversitate de existenţe 
neegale, imperiecte, ca, de ex., corpurile, materiale, plan- 
tele „animalele, oamenii, pe pământ. Unii gintre aceștia 
au anumite însușiri sau lipsuri, scăderi, alţii altele. Se 
exclud, în general, între ei. Sunt mai puţin perfecţi. decât 
spiritele dela începutul creaţiei, despre tare am vorbit. 
In acelaș timp aflăm din Evanghelie, în care noi credem, 
că sunt și îngeri, că lisus Hristos înseamnă Dumnezeu 
întrupat: în om, că, prin urmare, sunt și fiinţe superioare 
atât acelora dela origine cât şi oamenilor, după cum sunt 
Şi creaturi inferioare acestora, | | 

Care este motivul acestei stări de lucruri? Potrivit 
„celor expuse aici, anterior, găsim următoarea explicaţie. 
Dumnezeu a creaţ libertăți care, fiind la justă distanță 
între împerfecțiune şi perfecțiune, trebuiau, toate, în co-. 
laborare, să se spiritualizeze, să fie complet libere, spirit 
desăvârșit. Dar noi constatăm existențe meegale, printre 

„care unele sunt împotriva celorlalte, Ceea ce înseamnă 
că fiind libertăţi între imperfecţiune și perfecțiune, întru realizarea necontenită a perfecțiunii, unele spirite au- 
mers în drumul spiritualizării, au urmat învățătura di- 
vină, s'au apropiat mai mult de Dumnezeu; şi altele s'au 
îndepărtat, au greșit, au păcătuit, au căzut. Dumnezeu a 
dat fiecăruia destinul propriu, după merit, în legătură cu 

„primul lor destin comun, Unele spirite s'au înălțat ca în- 
geri. Altele au devenit, în măsura greşelii, a păcatului,
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diferitele ființe neegale, imperfecte, exclusiviste, printre 
care sunt corpurile, plantele, animalele, sufletele oame- 
nilor în corpuri pe pământ. Acestea se numesc suflete 
pentrucă ele sunt spirite în matere, care animă, însufle- 
țesc, trebue să anime, să însuflețeașcă, materia, corpurile, 
în vederea unei mai depline spiritualizări. Sufletul care 
lucrează, sau. lucrarea lui, pentru a-şi împlini sau nu des- 
tinul dat, adică pentru a se întregii sau nu pe sine, se chia- 
mă vieaţa, experienţa, istoricul, destinul său. Ceea ce 
acum nu apare încă în deajuns de clar se va lămuri din 
ce în ce. 

Dar Dumnezeu, fiind bun, desăvârşit, nu a aplicat nu- 
mai legea meritului, a dreptății. El a mers mai departe, 

„până la grație, desăvârşirea dreptăţii. Pentru a mântui 

. 

pe aceia care au păcătuit, el i-a sfătuit prin numeroase 
spirite superioare, artiști, savanţi, filosofi, profeţi, şi s'a 
făcut el însuşi om, s'a pogorît printre noi ca să propovă- 
duiască direct învățătura divină, să ne îndemne la în- 
dreptare. E!, bunul, nu voieşte moartea, ci îndreptarea, 

„celui ce a păcătuit. Urmâna religia creștină, studiată cu 
atenţie, cu grija cuvenită, înțelegem prin suflete spiritele 
din corpurile oamenilor care trebue să se mântuiască. Și 
păcatul înseamnă îndepărtarea cu voie dela cele sfinte, 
dumnezeești. | “ 

4. Aceasta este, după noi, considerată şi la lumina Creș- 
tinismului, explicaţia ființelor neegale în lume: spiritua- 
lizarea mai mult a unora, căderea în păcat a altora, sub 
diferite forme ; pogorirea divinității printre cei căzuți 
peniru a-i readuce pe drumul adevărului. Incât există o 
unitate perfectă, o diversitate perfectă, unități imper- 
fecte, diversităţi imperfecte, o diversitate imperfectă. Uni- 
tatea perfectă va să zică Dumnezeu; sau spiritul creat 
care s'a înălțat la Dumnezeu. Ea se găsește împreună cu 
diversitatea perfectă. Aceasta consistă în ipostasele, sau



208 __ FILOSOFIA CREŞTINĂ 

însuşirile perfecte, ale lui Dumnezeu, şi care sunt deose- 

bite de el, şi fac una cu el. Unităţile imperfecte sunt spi- 

__ xitele create care nu s'au înălțat încă până la Dumnezeu, 

şi care colaborează sau se opun, mai mult sau mai puţin, . 

între ele, alcățuind diversitățile imperfecte, diversitatea 
imperfectă, | . 

Să continuăm a ne. lămuri, având prezente înaintea 

minții: explicaţiile anterioare. Există Dumnezeu. El este 

Spirit perfect, libertate absolută, credinţă deplină. Are 
un scop, destin sau ideal. Scopul său consistă în el însuși, 
în a lucra neîncetat la bine. In această lucrare Dumnezeu 

a făcut lumea. I-a dat o soartă. A creat-o între imper- 
fecţiune şi perfecţiune, ca ea, după chipul lui, să lucreze 

și ea, la rândul ei, pentru a realiza necontenit perfecțiu- 

nea, să fie absolut liberă, spirit complet, credinţă de- 
plină ca însuşi Dumnezeu. Spiritele, care alcătuesc lumea, 

trebuiau, aşa cum am explicat, să se desăvârșească pentru 
a desăvârşi. Ble erau, prin libertatea lor, chemate la îm- 
plinirea unu: destin: Aveau o vocaţie. 

_Vocaţia se definește şi ea, ca orice, în multe moduri. 
Se poate spune, în concepția noastră, creştină, că ea în- 

seamnă libertatea, — sau credinţa,. spiritul, — cu însuşi- 
rile, cu posibilitățile sale, în stare de cunoaştere a sa în 

săşi, a destinului său dat de Providenţă, şi, prin urmare, în 

stare de încondare, de tendinţă, de înclinare, avânt, pentru 

a-şi împlini scopul ; că ea este între libertate, --. sau cre-' 

dință, sau pos:bilitățile spiritului, — şi împlinirea desti- 
"nului. Dar, în drumul desăvârştrii, Ibertatea, — sau cre- 

dinţa, spiritul, vocaţia, — trebue să împlinească destinul; 
și destinul care trebue să fie împlinit consistă în liber- 
tatea completă, credința deplină, spiritul desăvârşit, în- 
treaga vocaţie. La început spiritele create, aveau aceleași 
însușiri în vederea menţionatului scop. Insă nu toate şi-au 
urmat deopotrivă chemarea. Unele n'au greşit, altele au. 

căzut în păcat: Și i s'a dat-fiecăruia după merit, și după
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graţia divină, libertatea, credința, spiritul, destinul, voca- - ţia, ce i se cuvenea, Unii dintre noi își simt cu putere che-. marea, şi pomese s'o urmeze, înfruntână piedicile ; alţii aproape nu ştiu de ce trăiesc. Intâlnim multe forme, prin- tre care o amăgitoare chemare, ca ispită, pentru ispășirea păcatului. Dar Dumnezeu este bun, desăvârșit. El ne în- deamnă pe toţi la îndreptare, şi ajută, mântueşte pe aceia care îl ascultă, îl roagă, îl urmează. DI | ” Sunt cugetători care se întreabă: Dacă există Dumne- zeu, atunci de ce n'a creaţ numai fiinţe desăvârşite care să nu greșească; de ce să fie cortegiul de mizerii ale ce- lor rătăciți; cum, pe el îl satisfac suferințele noastre? La atare întrebări putem să dăm acest răspuns. Dacă Dum= - nezeu ar fi făcut, dela început, numai ființe perfecte, sau numai imperfecte, fără să aplice legea dreptății, a meri- tului, n'ar mai fi el însuşi. Căci în acest caz ar fi creat Sau în mod arbitrar, sau absolut mecanice simple muşini; lucruri. fără libertate, lipsite de iniţiativă, fără merit, Aplicarea legii dreptății, cu graţie, constitue tocmai do- „vada plinătâţii sale. ŞI, prim graţia lui, ne îndeamnă să | mergem pe calea sfințeniei, Aşa se explică existența făp- turilor căzute, precum şi posibilitatea lor de mântuire, urmând învățătura divină, . 
Dar, pentru a considera ca legitimă o atare explicaţie, " trebue să avem credința în Dumnezeu, să plecăm dela - rugăciune. Și, în cazul când n'0 avem încă, în mod vădit, so căutăm. O aflăm printr'o lucrare sau alta, studiind, cercetând unde bănuim că este; ajungem la ea prin știință, artă, filosofie, morală ; ni se descopere prin cunoașterea religiei creștine, prin suferinţă. Să ne silim a o dobândi cu. orice. mjloc. N'o avem astăzi, sau mâine, însă la un moment dat, dacă o căutăm, o întâlnim în noi ca o graţie „divină, printr'o revelaţie. O descoperim la temelia.vieţii ! noastre. Şi atunci ne simţim atâta de ușuraţi, atâta de 

14
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luminațţi... Să ne sârguim în cercetarea ei. Și o. găsim 

dacă o căutăm cu stăruință, tot: mai cu stăruinţă. 'Toate 
decurg de aici. Altfel cugetă despre lume. cine are cre- 
dinţă, şi altfel acela care n'are, în deajuns, sau.care este 

indiferent, sau împotriva ei. Noi avem credinţă în Dum- 

nezeu perfect. o 

5. Şi, printre ființele neegale, exclusiviste, -noi ne cu- 

noaștem cu deosebire, mai mult sau.mai puţin, pe noi în- 

„Șine, ca oameni. Să precizăm cele precedente considerând 

pe acelea dintre existenţele căzute pe care le cunoaștem. 

cel mai bine. Ce constatăm? Şi în această privinţă există 
diferite răspunsuri. Unii, fie că se afirmă ca simpli cre- 
dincioşi, 'sau artiști, savanţi, filosofi, admit că. oamenii 

„sunt în adevăr făpturi ale lui Dumnezeu, care.au.nevoie 

de lămuriri. Alţii declară că noi suntem simple animale 
mai desvoltate decât celelalte, un fel de maimuțe evo-. 

luate. Și am putea să cităm numeroase alte concepții 
deosebite. Dar, fără să excludem în prealabil nici una 
din ele, să examinăm chestiunea și cu ajutorul creşti- 

- nismului, pe care noi îl credem întemeiat. 
„. Din cele expuse, reiese că unii oamenii sunt unele din 
spiritele care au păcătuit. Ei au devenit suflete, sau spi- 
rite în anumite corpuri, și care trebue să se mântuiască, 

- să devină mai libere, mai spirite, mai bune, acționând faţă 
și de alte existențe, unele superioare lor, altele mai jos 
„decât. ele şi numite spirite rele. Să extindem cercetările. 
Oamenii sunt suflete, sau spirite în corpuri. Să-i examinăm 
mai de aproape. Printre ei sunt Adam, Eva, Cain, Abel, So- 

„rate, Platon, Aristotel, epicurienii, stoicienii, aiferiţi alți 
muncitori, oameni de știință, artişti, sau filosofi. Ei au, 
fiecare în felul său, cunoștințe artistice, ştiinţifice, filo- 
sofice, morale, religioase, relative la perfecțiune, imper- 
fecţiune, spirite bune, îngeri. Dumnezeu, materie, spirite 
rele... Constatăm diversitatea, neegalitatea, şi, în general,
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o opunere reciprocă între ei. Şi, dacă ne continuăm -stu- 
diul, înțelegem tot mai bine ce au fost spiritele la ori- 
ginea lor, în creaţia lumii, ce. trebuiau, ce sunt, ce se cu- . 
vine, să fie. - aa 

Insă, procedâna astfel, nu profesăm. oare .antropomor- 
fismul ? Această doctrină, atât de osândită de unii, sus- 

__“ține că pentru a cunoaşte un lucru, ceva, orice, o plantă,. 
un animal, conştiinţa, spiritul, dumea, pe Dumnezeu, tre- 
bue să-l examinăm după felul nostru, al omului, după 
orma umană, considerându-l asemenea nouă cu deosebi- 
rea numai că ne este inferior sau superior, Răspundem. 

„Urmând celor stabilite, concepția noastră se poate numi și „ antropomorfism, dar nu numai atât, Ea se poate chema în. 
„același timp și teism, spiritualism, ca şi materialism, şi. 
idealism. Căci ea admite „existența atât a omului, cât. 

"și a lui Dumnezeu, a spiritului, a.materiei, a ideilor des- 
pre materie. Și,. după. cum se poate constata, noi expli- 
cărn aici toate prin toate, pe om prin spirit, prin materie, 
și spiritul, materia, prin om, precum ne lămurim lumea. . 
Prin Dumnezeu care a făcut universul, şi îl înţelegem pe. 
Dumnezeu prin lume, prin orice există, din. care nimici 
nu este fără el. Noi îl cunoaștem pe Dumnezeu prin lume, 
şi cunoaștem lumea prin. Dumnezeu. .E: înseamnă crea- 
torul lumii, și lumea .exprimă creaţia. lui. Pentru noi, 
orice existenţă vine dela el ca să năzuiască la el. Toate: - 
ființele trebue, după chipul lui,. să, colaboreze la împli: 
nirea lui. Incât antropomorfismul apare legitim dacă il. . 
situăm în adevăratul lui cadru: Dumnezeu a făcut pe om, 
a făcut toate, după chipul său.. Și, pentru a cunoaște lu- 
mea, putem să plecăm de oriunde, și deci şi dela om, pe. 
care îl cunoaștem cel mai bine, și în făptura căruia pu-- 
tem să citim 'opera Creatorului. Să procedăm în: acest 
mod. Ce urmează ?. . o | 

- 6, Considerând cele spuse ni se impune, pentru anu ne
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contrazice, să admitem că spiritele la originea lor erau su- 
perioare sufletelor omeneşti de acum de pe pământ. Ele 
posedau însușirile, mijloacele p€ care le avem noi, pentru 
împlinirea destinului, însă acestea la ele erau mai apro- 
piate de perfecţiune decât ale noastre, şi mai îndepărtate 
decât. acelea ale părintelui. universului. Căci toate sunt 
după. chipul lui: sufletele noastre mai puţin, spiritele ori- 
ginare, inițiale, mai mult. Acestea aveau instinctul, inte- 
ligenţa, raţiunea, credimţa, arta,. ştiinţa, filosofia, dar su- 

- perioare acelora ale oamenilor, şi inferioare acelora ale: 
lui Dumnezeu. ae Să 

„. “Aceste însuşiri, mijloace, trebuiau să-fie mai spirituale, 
în mersul.lor pe calea adevărului. Aveau datoria să cola- 
boreze, — nu să se excludă, — pentru 'a se întâlni per 
fecte în Dumnezeu, păstrându-și fiecare în rod perfec- 
ționat notele caracteristice ale drumului străbătut, şi fiind 
în acelaş timp una în El. Credinţa trebiwa să fie tot. 
mai mult ea. însăși fiind cât mai în întregime experienţă, 
rațiune, știință, artă, filosofie, morală, după cum rațiunea 
trebuia să. fie tot mai mult ea însăşi -fiind din ce în ce 

- credinţă, :experienţă, ştiinţă, -artă, filosofie, morală, de- 
pline. e e i aa e e 

Spiritele aveau: chemarea 'ca, ajutându-se “unele pe 
altele,. să ajungă a cugeta fiecare lumea ca Dumnezeu în 
spirit şi adevăr, să fie ca el cel atotştiutor, bun, atotpu- 
ternic, Să cugete lumea ca el, şi lumea să fie pentru ele. 
cum ea este pentru el. La ce oare altceva ar tinde știința 
„unui adevărat savant care urmărește. binele celorlalți, şi. 
nu răul, distrugerea lor? Să ajungă la așa plinătate încât, 
întocmai ca Dumnezeu, să facă imediat ceea .ce şi-a pro- 
pus... A zis să fie lumină, şi s'a făcut lumină, Insă unii 
greşesc, Ei pun știința în slujba răului. Totuşi, Dumne= 
zeu ne îndeemnă fără încetare să ne îndreptăm,. să-l 
urmăm, . | ” a 
“- ŞI este explicabil .să fie aşa, dacă avem -credința creş-
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tină. In acest caz suntem conduşi să recunoaștem că Dum- 
"nezeu ne-a făcut după chipul său, întru. realizarea per- 
fecţiunii, şi că tot ce există sub “formă incompletă - 
în univers, se: găseşte complet la el. In el toate sunt dis- 
tincte şi una, la superlativ, Căci altfel ne-am; contrazice, 
-am cădea în ridicul, în absurd. pa 

Nu putem să susţinem, de ex., că Dumnezeu apare sa- . 
“Vant dar n'are talent artistic; sau că are talent însă este 
“un ignorant; că vorbeşte ca filosof, dar se poartă imoral, 
lipsit de caracter, oportunist, . face: compromisuri; 'tran- 
sacții de abdicare a demnității; se schimbă, trece de la una la; alta după fluctuațiile vremii; că este moral însă 
-de o înfățișare hidoasă, de o inteligenţă redusă care nu se 
poate înălța până la filosofie. Căci a ne pronunţa astfel. 
va să zică a ne contrazice, a cădea în absurd, în ridicul. 
Atunci înseamnă că Dumnezeu care posedă toate înaltele 
însușiri, nu are unele din dle. Ci pentru. noi el este şi 
artist, şi. savant, filosof, moral, credincios, toate, în mod absolut, - . | o 

- 1, Spre a înţelege cât mai deplin adevărul, să conside- 
Tăm, după cele stabilite, însăși obârşia din care venim. 
„Dumnezeu, fiind etern, a creat lumea din eternitate, care, 

„Pentru el, este și pururea prezentul. Căci nu putem să 
“Spunem că cel desăvârșit, care ne-a dat vieața există în 
„Succesiune ca noi. Ci el se găseşte în tot timpul şi în | | 
afară de timp, în mod periect. El cunoaște trecutul, pre- 

_ “zentul şi viitorul întrun etern prezent. Altfel i-am con- 
trazice plinătatea, s'ar putea presupune că el cunoaşte 
trecutul sau prezentul, însă nu- știe încă ce va fi în viitor, 

"„sau invers. Incât atunci când vorbim de începutul crea- 
ției, ne exprimăm omenește, privim lumea din punctul 

| de vedere al creaturilor, 
Aşa este şi cu spaţiul. Dumnezeu nu există numai în- | “trun anumit spaţiu,. ca noi, ci se află în tot, locul şi. în 

afară de orice loc, în mod infinit, A creat aici și pretu-
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tindeni. Căci, ceea ce se desfăşoară pe rând pentru noi, | 

rămâne pururea actual, ca într'o panoramă, pentru el. 

: Să ne reamintim că spiritele prime sunt la egală dis- 

tanţă între imperfecţiune și perfecțiune, pentru ca, prin. 

acțiunea lor, ele să se înalțe, să se îndumnezeiască. La 

origine ele au pe jumătate depline însuşirile pe care le: 

posedă veşnic Dumnezeu în chip desăvârşit. In ele, ca. 
și în el, sunt toate cunoştinţele, dar nu depline ca la el. 

Se găsesc mai apropiate de perfecțiune decât acelea ale 

“sufletelor oamenilor, dar nu chiar în întregime ca la Dum- 
nezeu,: Și autorul universului creează rugându-se. După 

cum am spus, porunca lui e rugă, şi ruga lui este po- 

runcă. El îndeamnă făpturile sale să fie desăvârşite ca ș 
el, ajutându-se reciproc. Insă fiecare are libertatea, pe: 

propria răspundere, să procedeze așa sau altfel. . 

Providența a dat, cu graţie, fiecărei făpturi destinul 

corespunzător întrebuinţării libertății ei. Unele au urmat 

învăţătura divină. Ele sunt îngeri, spirite bune. Altele au. 

„greșit, s'au îndepărtat de ea. Acestea există, fiecare, după. 

gradul păcatului, Unele sunt sufletele oamenilor, pe pă-- 

mânt, altele diferite alte fiinţe. Acesta este empirist, în-: 

dură. suferinţele într'un fel; acela se afirmă raţionalist,. 

îndură suferinţele în alt fel, în ţara și neamul care le-au 

fost hărăzite, și cu libertatea lor de alegere.. Unul există 
ca filosof metafizician, altul ca filosof pozitivist, într'un. 
anumit timp şi loc. Acesta este savant, acela artist, în- 
trun anumit timp şi loc. Unul muncește ca agricultor, 

altul ca meseriaș în țara și neamul lor. Unele spirite că- 

zute sunt animale, sau plante, altele corpuri, materie, 
sau spirite rele, întrun anumit timp şi loc. Toate spi- 
ritele pe pământ se înfățișează sub diferite forme de 
energie: fizică sau materie, chimică, biologică, phisică, 
socială, cu. nuanţe în ele și între ele. Binele înseamnă. 
ființa, — spiritul, libertatea, energia, — care urmează. 
învățătura divină. Răul va să zică ființa, — spiritul, li-
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bertatea, energia, — care nu se conformează sau se îm- 
potriveşte învăţăturii divine. Sunt numeroase grade. 

Şi, adesea, sufletele oamenilor se luptă între ele. Dar 
trebue toate să colaboreze, să se completeze unele pe 
altele în sensul arătat, să se spiritualizeze. Şi fiecăruia 
i. se dă destinul cuvenit. Omeneşte vorbind spunem că 

- fiecăruia i se dă un nou şi nou destin, după silința de a 
face binele. Insă la Dumnezeu toate, care cu privire la 0m | 
se desfăşoară în timp şi spaţiu, există dintrodată în pre- 

„_zent din eternitate. EL cugetă toată gama ființelor în pre- 
“zent, într'o clipă, supraclipă, care exprimă veşnicia. El este 
şi în timp şi în afară de timp, Ştie dela început care 
dintre creaturile sale sunt bune, și care sunt rele, şi le-a 
hotărit "fiecăreia soarta înainte de veac. Fiecare îşi are 
destinul său. Unele corpuri, materiale, posedă anumite 

„ proprietăţi, altele au alte însușiri. Acestea sunt mai pre- 
țioase, pietre sau metale, acelea mai puţin preţioase ; 
unele sunt. granit, fier, altele diamant, argint, aur. Şi 
fiecare durează ca materie în starea în care se află atât 
cât îi este dat să dureze, 

„ Asemenea se înfățișează şi plantele, animalele. Unele 
sunt. mai bune altele mai puţin bune. Merele se deose- 
besc de pere, strugurii nu sunt toți la fel, unele fructe 
par mai gustoase, altele mai: puţin gustoase, pentru om, 
și toate se numesc fructe. Unele plante, medicinale, au 
proprietăți tămăduitoare, altele otrăvitoare, în diferite . 
cazuri, și toate se chiamă plante. Și printre animale 
acestea au anumite calități, sunt câini credincioși, acelea 
âu' anumite însuşiri, sunt vulpi viclens; unele animale 
se arată mai blânde, altele mai puţin blânde, — chiar în 
aceeași speță, — fiecare cum îi este şi cât îi este datul. 
Insă observăm destinul cu deosebire la oameni. Și Dum- 
nezeu, fiind bun, ne îndeamnă, cu graţia sa, pe toți, ne 
contenit, să-l urmăm, şi dă ființă chiar răului, dar în ve- . 
derea binelui. Și răul își primeşte răsplata, sancţiunea,
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după cum se sileşte sau nu să meargă pe calea adevă- 
rului, e e 
„Unii cugetători, socotind că se săvârşeşte o impietate 

m dacă se: pune în legătură cu părintele unversului exis- 
tența răului, susțin că acesta n'are o existență propriu 
zisă, nu reprezintă o substanţă, a parte, în sine, n'a fost 
creat de Dumnezeu, că el se reduce la un mai puţin bine, 
sau la o lipsă de bine, că el rezultă. din imperfecțiunea 
noastră, Căci creatorul este cauza numai a binelui. Alţii 
observă că răul consistă în libertatea care sa îndepărtat 
dela scopul pentru care a fost făcută, sau în produsul 
acestei libertăţii. Noi semnalăm că sunt adevărate aceste 

„ observaţii, și că totuși ele. trebue să fie completate. Dacă 
tragem toate consecinţele din credința creștină, se cuvine 
să spunem că Dumnezeu creează numai binele, însă tre- 
bue, în același timp, să lămurim și înțelesul acestor cun 
vinte: autorul universului este cauza supremă a tot ce 
există, dar în vederâa perfecțiunii. Incât dă fiinţă nefiin- 
ței, chiar răului, însă în vederea binelui. Răul nu există 
în sine şi pentru sine, dar există, prin Dumnezeu, în ve 
derea binelui. Și oricum l-am concepe, ca realitațe Pro- 
prie sau ca un mai puţin bine, ca o lipsă de bine, ni se 
impune să recunoaștem că şi răul, ca orice, apare prin 
știrea și voința, puterea lui Dumnezeu. în vederea bine- 
lui. Nimic, orice, oricum ar fi, nici chiar răul, nu poate 
să fie fără știrea, voinţa, puterea Lui. Altfel am mărgini 

oarecum nemărginita perfecțiune divină, ne-am contra- 
zice, | | 

In acest sens afirmăm că răul este ființa, spiri= tul, libertatea, imperfecțiunea, — sau. producțiunea a- cesteia, — care s'a îndepărtat de bine, de ființă, ae spi- rit, de libertate, de perfecţiune, de Dumnezeu, şi. căreia totuşi Dumnezeu i-a dat ființă, dar ca să fie mai mult bine, libertate, spirit, perfecţiune. Prin această afirmaţie se scoate în relief în chip Și mai luminos, nu se întinează,
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pietatea. Cu alte cuvinte, putem să zicem că răul apare 
ca un fruct al omului, însă, prin înalta înțelepciune a lui 
Dumnezeu, un fruct care trebue și el, ca orice, să dea 
seminţe, să rodească, întru bine. A admite că răul pro- 
vine numai din cauza omului: imperfect, înseamnă că 
există ceva dără ştiinţa, voința, puterea lui Dumnezeu; 
ar îi o contradicţie în definiţia perfecțiunii divine, cauza 
primă și ultimă a tot ce există. Răul consistă în impei- 
fecţiunea care provine din imperfecţiune, dar ca sancţiune 
dată de perfecţiune imperfecțiunii întru perfecțiune. Şi 

„Tăul care stăruește în el însuși, își continuă pedeapsa, 
precum acela care se îndreaptă spre bine îşi primește 
recompensa, — toate prin graţia divină. Această expli- 
caţie constitue o lămurire, o completare a: aceleia după 
care Dumnezeu nu este cauza răului, dar îl permite: 

8. Prin urmare, spiritele, la originea lor, au credinţă, 
rațiune, artă, ştiinţă, filosofie, morală, dar incomplete. 
Cunoștinţele lor sunt mai apropiate de perfecţiune decât 
acelea ale oamenilor, însă mai îndepărtate, decât acelea 
ale îngerilor. Şi ele trebuiau să lucreze împreună, în ve- 

" derea scopului pentru care au fost făcute. Dar unele spi- 
rite au greşit, și sunt suflete în oameni. La unii oameni, 
neluminaţi încă în deajuns, toate sunt una ca întrun 
haos: instinct, experienţă, rațiune, credință, artă, ştiinţă, 
cunoştinţă, flosofie, morală, religie. Ei nu le disting. 
Toate, pentru ei, sunt aşa, o credinţă, o simţire, o părere, 
o gândire. Ei nici nu cunose termenii de rațiune, inte- 
lect, cu deosebirile şi asemănările lor. | . | 

Insă dacă înaintăm în studiu, lucrurile încep să se. - 
_deslușească. Totuşi, desluşirea la unii începe prin opu- 
nerea ideilor între ele, ca de ex. între credință Și rațiune, 
instinct şi inteligenţă, experienţă şi rațiune, artă și ştiinţă, 
între știință și filosofie, între filosofie și morală, între 
morală şi religie. Și dacă ne continuăm studiul, și cu” 

7
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ajutorul creștinismului, vedem. că, în măsura în care se 

spiritualizează, termenii se înâtinesc, în una şi aceeași 

perfecțiune, fac una, avându-și fiecare, în mod îm- 

plinit, proprietatea sa. Din unul perfect” pleacă: toate 

în diferitele direcții, și în el vim toate din diferi- 

tele. direcţii; unul este în toate, și toate sunt în 
unul, dar pe deosebite trepte, dela creatura cea mai 

“căzută până da sublimul Creator în care există unitatea 
desăvârşită şi diversitatea desăvârşită. Acest adevăr l-a 

rostit Dumnezeu oamenilor în numeroase chipuri: prin 

artişti, savanţi, filosofi, proroci. Dar multe suflete stă- 

ruiau în păcat, continuau să greșească, Şi Tatăl s'a coborit 

în lume, el însuși, ca Fiu, cu numele de isus Hristos, s'a 

întrupat dela Spirit în om, s'a făcut Dumnezeu-Om, prin- 

„tre oameni, pentru a da mărturie despre adevăr, şi a mân- 

tui lumea, îndemnând-o să se spiritualizeze, să se sfin- - 

țească, să se 'îndumnezeiască. Să invățăm dela el 'că spi- 
ritul este tare dar carnea neputincioasă f; și să fim tari, să. 

ne străduim, să ne rugăm, pentru a nu cădea în ispită. 

Noul Testament ne spune ca fiecare să plece dela ceea . 

ce i-a dat Dumnezeu, dar să ştim că sunt felurite daruri; 

şi trebue să umblăm după darurile cale mai bune, adică 

după cele spirituale, care sunt în colaborare din princi- 

piu, din convingere cât mai întemeiată, şi nu exclusiviste 
Gin principiu fără convingere cât mai întemeiată. Sunt 
felurite daruri, dar este același Spirit, sunt felurite slujbe, 

dar este același Dumnezeu care lucrează totul în toţi. 
După cum într'un trup avem mai multe mădulare, şi mă- 

dularele n'au toate aceeaşi slujbă, tot așa şi noi, care sun- 

tem mulţi, alcătuim un singur trup în Hristos, şi fiecare 

în parte suntem mădulare unii altora. Unuia i'se dă cu- 
vântul, darul, înţelepciunii, altuia al cunoștinței, unuia 
credinţa, altuia darurile tămăduirilor, unuia lucrările pu- 

  

1. Evanghelia dela Matei, XXVI, al.
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terilor, ale minunilor, altuia! profeția, unuia deosebirea 
spiritelor, altuia felurite limbi, sau tălmăcirea limbilor. 
Dar toate acestea le lucrează unul şi același Spirit. 

„Unele suflete au stăruit în păcat, au continuat să gre- 
şească, Ele sunt spirite rele, care se bucură de răul altuia, 
şi suferă de binele altuia, care nu-şi găsesc odihnă, linişte, 
care uneltesc necontenit să realizeze imperfecțiunea, ne- 
fericirea altora. Altele se îndreaptă, se spiritualizează. Ele 
sunt spirite bune care caută să lucreze pentru binele tu- 

"tuturor, şi găsesc fericirea în facerea de bine, a lor înşile 
şi a celorlalți. , 

Spiritele sunt suflete, însă unele rele, altele bune; pre- 
cum sufletele sunt spirite, însă unele rele şi altele bune. 
Oamenii înțeleg de :obiceiu prin suflet spiritul coborit în 
materie, în comp; prin spirit sufletul care se află- 
într'o stare imaterială; şi, pentru a evita confuzii, ei deo- 
sebese spiritul propriu zis, bun, de cel rău, exprimându-l 
pe cel dintâi numai prin cuvântul spirit, pe câna celuilalt 
îi adaugă termenul de rău: Spiritul bun din om este acela 
care se înalță la Spiritul Sfânt, la Dumnezeu. Cel rău 
consistă în acela care se îndepărtează de Dumnezeu, sau 
luptă împotriva Lui. Şi există o scară. Sunt suflete care 
se urcă, şi care coboară, — şi care se convertesc, 

Unii se întreabă: De ce Dumnezeu nu sa arătat dela 
început direct lumii prin Hristos, şi a supus-o încercării, 
vorbindu-i mai întâi prin artişti, savanţi, filosofi, pro- 
feți, pentru ca ea: să păcătuiască ? Şi alţii răspund că 
întruparea lui lisus nu este un eveniment istoric, ci un 
fapt interior sufletesc etern, care se petrece în tot mo- 
mentul, în orice loc, în fiecare din noi. Interpretarea 
noastră aduce următoarea contribuţie la explicarea aces- 
tei chestiuni. Din punctul de vedere al lui Dumnezeu, 
toate există într'un prezent etern, sau în eternitatea unei 

  

1. Apostolul Pavel, Epistola către Romani, XII, 4 și nr. cf, I- a . 
Epistolă către Corinteni, VII, 17; XII, 4 și urm,
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clipe, dar şi toate sunt ceea ce ele sunt pentru ființele 

imperfecte, pentru oameni, care se destăşoară în anumite 

timpuri şi locuri, după destinul fiecăruia. In clipa în care 

a creat spiritele, sau sufletele, adică din. veșnicie, Dum- 

nezeu a şi ştiut ce vor face, şi i-a "dat, fiecăruia destinul 

cuvenit. Le-a arătat tuturor adevărul, din veșnicie, prin 

Jisus Hristos, prin Sfântul Duh, însă unele spirite au de- 

venit, prin întrebuințarea libertăţii lor într'un fel sau 

altul, artiști, savanţi, filosofi, proroci, în anumite timpuri 

şi locuri, pentru ca să propovăduiască oamenilor adevărul, 

fiecare după cum i s'a hotărît. Unora le-a fost dat să tră- 
iască în vremea în care Dumnezeu s'a întrupat ca Fiu, — 

Jisus Hristos, — dela Sf. Duh în om printre oameni, şi 
să-l vadă, să-l asculte ca atare. Şi astfel, Cuvântul lui 
Dumnezeu, lisus Hristos, este atât Rațiunea eternă din 
care se împărtășește orice ființă oricând și oriunde, cât și 

Dumnezeu întrupat în un anumit timp și loc. Intruparea 

lui Iisus Hristos înseamnă atât un fapt interior sufietesc 

etern, care există pururea și peste tot, în fiecare din 

noi, cât şi un evenimenţ istoric care a fost într'un anumit 
loc şi timp. A | 

9. Ce este deci filosofia pentru creştini ? ? După cum am 
observat, punându-ne această chestiune, citim, recitim, 

în Noul Testament textele pe care le-am semnalat. Dar 
sunt diverse comentarii. Se formulează următoarele în- 

trebări. Pe care dintre concepțiile“ despre filosofie, pe cea 
: socratică, platoniciană, sau aristoteliciană, pe cea epicu- 

riană, sau pe cea stoiciană, metafizică, pozitivă, o consi- 

deră creștinii când examinează problema pentru a şti în 

ce consistă filosofia, care îi este valoarea, în ce măsură, 
în ce sens, trebue s'o admită sau nu? Religia creştină 
acceptă .sau nu filosofia? Şi, în cazul afirmativ, pe .care 

o "primeşte, în ce formă, în ce raport cu religia; subordo- - 

nată sau nu. acesteia ? Putem oare să-i dăm concepţiei
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admise numele de filosofie creștină? Ce se înţelege prin 
această expresiune? Este posibilă, există de fapt, istori- 
ceşte, o filosofie creştină? Filosofia trebue ea să fie creş- 
tină; şi, dacă da, în ce trebue să consiste filosofia creştină? 
„Se ştie că la atare întrebări se dau diferite răspunsuri. 
Noul Testament se interpretează, şi el, în multe chipuri. 
„Însă pentru noi, în urma precedenteior studii, răspunsu- 

rile căutate sunţ următoarele. Religia creștină, în exami-: 
narea pe care o face pentru a şti în ce consistă filosofia, 
care îi este valoarea, şi în ce măsură, în ce sens, trebue 
so admită sau nu, consideră orice concepție, tot ce se 
“Spune despre ea, şi nu numai una sau alta cu îndepăr- 
tarea celorlalte. Astfel, știm că filosofia se defineşte, ca 
or:ce, în numeroase moduri. Am văzut că în una din for- 
mele sale ea înseamnă, după etimologia cuvântului, stu- 
diul înţelepciunii, sau iubirea de înţelepciune; în: altele 
ea va să zică dobândirea ştiinţei = ştiirița adevărului ; 
energia de a dobândi vieaţa fericită; studiul virtuţii; con- 
cepția universală despre lume; sinteza metafizică a ce- 
lorlalte ştiinţe; sinteza ştiinţifică, pozitivă, a celorlalte 
discipline. Şi aceste diferite sisteme se opun adesea 
între ele, . a 
"Insă religia creştină, în examinarea pe care o face, nu 
lasă la o parte, în prealabil, fără o cât mai deplină convin= 
gere, nicio teză, oricât de favorabilă sau oricât de contrarie 
ar fi aceasta creştinismului, fie ea socratică, platoniciană, 
aristoteliciană, sceptică, dogmatică; epicuriană, stoic:ană, 
raţionalistă, empiristă, metafizică, materal:stă, spiritua- . 

listă, ştiinţifică, pozitivă, artistică, morală, sau oricum at 
„fi. Şi creștinismul merge chiar mai departe. Filosofia 
pentru el este atât ceea ce unii sau alţii exprimă prin 
acest cuvânt, cât și orice altă învăţătură. El cons:deră 
deci ca filosofie orice ramură de studiu. Şi ceea ce spunem 
despre ea se aplică și celorlalte forme ale cunoștinței: Căci, 
după cum am văzut, religia creştină. nu 'este teoria unei
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prealabile excluderi a celorialte, fără o cercetare, fără o 

convingere cât mai întemeiate. Ci ea înseamnă doctrină | 

spiritualizării, după învăţătura lui Hristos. Pentru ea 

„toate cunoștințele trebue să fie tot mai distincte şi tot 

mai una, în colaborare, pentru a realiza perfecțiunea. 

Fiecare ființă trebue să fie tot mai distinctă de celelalte, 

deoarece fiecare trebue să aducă propria sa contribuţie. 

Şi fiecare trebue să fie tot mai una cu celelalte, în cola- 

borare, fiindcă toate vin dela Dumnezeu unul ca să meargă 

la el complete fecare în caracteristica -sa. Prin urmare 

Noul Testament, în examinarea pe care o face cu privire 

la filosofie, consideră orice teză, și nu numai una sau 

unele cu îndepărtarea celorlalte. 

Dar am spus că religia creștină este doctrina spiritua- 

lizării, că pentru ea toate cunoştinţele trebue să împli- 
nească legea armoniei. Şi, în urma acestei lămuriri, pu- 

„tem să precizăm şi răspunsurile la celelalte întrebări, for- . 

mulate anterior. Evanghelia admite și nu admite filo- 

sofia, după felui acesteia, însă dând înțelesul cel mai larg 

cu putinţă raporturilor sale cu filosofia, nu restrâns cum 
se face de obiceiu. Pentru ea toate sistemale sunt legi- 

time, valabile, în măsura în care sunt după învățătura lui 

Hristos, așa în sensul ei cuprinzător cum am tălmăcit-o. 

10. Şi acum prindem mai deplin ideile citatelor texte 
din Noul Testament. Lumea în care trăim aici pe pământ 
este una căzută. Ea se alcătueşte în mare parte din ma- 
terie, din suflete rele care se combat adesea unele pe 
altele, pe lângă suflete mai puţin rele sau mai bune, fie- 
care cu destinul său, după greşeala sa, după meritul său, 
prin grația divină. Oamenii se conduc mai ales după felul” 
lor greşit, — după principiile acestei lumi, — deşi Dum- 
nezeu nu încetează a-i îndemna pe toţi prin proroci, prin 
unii savanți, artiști, filosofi, moralişti, să se spirituali- 
zeze, să înfăptuiască binele, să se îndumnezeiască. Astiel,
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Dumnezeu se coboară el însuşi în lume, se întrupează - 
- Printre oameni, este Dumnezu-Om, Iisus Hristos, pentru 

a ne propovădui el însuși, direct, adevărul, a ne arăta 
prin cel--mai impresionant exemplu, calea mântuirii, 
Din această propovăduire, — divină, eternă, — şi în 

timp și în afară de timp, expusă şi de noi anterior, se 
„inspiră apostolul Pavel în 'toate câtțe ne spune, şi, prin 
urmare, și în ceea ce priveşte filosofia. Pentru noi, cu- 
vintele apostolului Pavel, dacă le examinăm. la lumina 
raportului între Evanghelie și celelalte doctrine, au 
această semnificație. Să căutăm prin toate mijloacele, 
deci și prin filosoie, să fim desăvârșiţi. Dar să luăm seama 
ca filosofia noastră lumească, formată din studiul asupra 
datelor materiei, lumești, omenești, egoistă, exelusivistă, 
să fie tot mai mult spirituală, generoasă, după Cuvântul 
lui Hristos, adică o filosofie a colaborării cu celelalţe în- 
vățături, pentru a realiza perfecțiunea, şi nu să rămână 
la cele lumești. In Hristos sunt depline atât cele lumești, 
omeneşti, pământești, materiale cât și cele spirituale, 
sfinte, dumnezeești. El este Dumnezeu întrupat, coborit 
în lume, intermediarul între om şi Dumnezeu, Dumne- 
zeu-Om, Fiul lui -Dumnezeu, Fiul Omului, omul ideal, 
Omul-Dumnezeu, însuşi Dumnezeu. Cuvintele apostolului! 
Pavel sunt în același timp atât o avertizare ca să nu că- . 
dem în ispita unei false filosofii, lumești, cât și un îndemn 
să avem. o bună filosofie, după Hristos, sau ceea ce s'a 

" numit mai apoi o filosofie creştină. Dar unii au luat una 
din aceste idei și au declarat că Evanghelia respinge filo- . 
sofia, și alţii au luaţ alta din aceste idei şi au susținut 
că Evanghelia admite filosofia. Noi considerăm și un în-. 
țeles și altul. | 

Prin urmare creştinismul admite şi nu admite filoso- 
fia, după felul acesteia. Și cea. legitimă, pentru el, este. 
atât ceea ce afirmă la un moment dat unii cât şi ceea ce 
exprimă la un moment dat alţii prin acest, cuvânt, pre-
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cum şi artă, ştiinţă, morală, religie, metafizică; dar, sub. 
orice formă ar fi, ea trebue să aspire Ja spiritualizare, să 
fie înţelepciune, să împlinească legea armoniei creştine. 
Filosofia în una din interpretările sale la unii înseamnă 
cea mai înaltă ştiinţă; în alta dim înfăţişerile sale la alții ea 
va să zică o explicare a ştiinţei, şi aşa mai departe. Dar 
pentru noi filosofia este şi una și alta, după cazurile pe 
care le considerăm, după destinul fiecăruia dintre gândi- 
tori; şi, sub orice formă ar fi, ea trebue, în propășirea îe- 
ului ei, să lucreze împreună cu celelalte, să fie aceeaşi cu 

- ele, la împlinirea legilor divine, și totuşi păstrându-și 
perfecționată ființa proprie. S'a pus întrebarea dacă filo- 
sofia exprimă iubirea “de înțelepciune; sau studiul înţe- 
lepciunii; sau cunoștința despre înțelepciune. Dar ea este 
Şi una şi ala, căci acela care iubeşte studiază. obiectul 
iubit pentru a-l cunoaşte, și invers. Incât observăm, cu 
privire la legătura între filosofie şi' religie, că filosofia 

„se cuvine să fie tot mai deosebită de religie şi tot mai . 
| aceeaşi cu ea, în realizarea neîncetată a perfecțiunii, pre- 
cum ea are scopul să fie în același raport cu celelalte 3 
cunoştinţe. : | n 

11. Şi ceea ce spunem despre filosofie se aplică şi celor- 
lalte discipline. Am văzut că unii înţeleg prin știință cu- - 
noştinţa pozitivă, : reală, exactă, precisă, clară, siste- 
matică, utilă, deşi relativă, şi deci, zic ei, a fenomene- 

“lor; alţii cunoştinţa substanței, sau a substratului, a 
cauzei, fenomerelor, căci, explică ei, cunoștința feno- 
menelor apare oarecum exactă, precisă, clară, sistema- 

„tică, utilă, dar superticială, nu profundă, pe când aceea 
a substanţei, deşi nu se înfăţişează complet 'clară, există 
profundă, şi, prin chiar aceasta, mai folositoare. Se 
mai afirmă că adevărata ştiinţă este aceea a ştiinţelor, 
adică filosofia. Şi se mai declară 'că ea consistă în aceea 
care s'a avântat 'pe culmile artei. Unii consideră ştiinţa 
ca ajunsă la cea mai înaltă treaptă atunci când ea a atins
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religia. Alţii. o socotesc superioară fiindcă ea înlocueşte 
religia. Pentru. noi ştiinţa înseamnă în unele cazuri una, 
în alte cazuri alta, însă oricum ar fi concepută, ea ire- 
bue, continuându-și lucrarea, să fie după învăţătura lui 
Hristos, aşa cum am lămurit-o. Și toate ființele, dacă îşi 
urmează cu sinceritate calea în aflarea adevărului, se. în- 
tâlnese până la capăt. In acest, mers trebue înțeleasă cla- 
sificația ştiinţelor făcută de um om, şi nu cu prezumția 
că ea singură rămâne veşnică, și că celelalte se schimbă, 
sunt trecătoare. | : ÎN 

Se știe că printre matematicieni, după chiar declara- 
țiile lor, unii sunt partizani ai geometriei euclidiene, alții 
ai geometriei non-euclidiene, unii ai anumitor sisteme 
intermediare sau de conciliere, alţii ai altor teorii. Dar 

„ei ajung la formulări ştiinţifice mergând pe propriile lor 
drumuri, și totuși referindu-se la cei de părere contrarie, 
deşi îi combat, pentru a-și dovedi. teza susținută. Acest 
„exemplu este una din confirmările dectrimei noastre. Le: 
gea colaborării există, cu voia sau fără voia noastră; ea 
intervine, se manifestă chiar sub formă negativă, la spi- 
ritele opuse. — 'Tot așa se întâmplă şi în fizică. Sunt cu- 
noscute discuţiile între atomiști și energetiști. Obiectul 
fizicei îl constitue oare o materie compusă din atomi, sau 
energia fizică ? Sunt felurite răspunsuri. Cu toate acestea, 
ştiinţa, fie că se bazează pe o ipoteză fie că se întemeiază 
pe alta, nu încetează a face descoperiri nouă în continua- 
rea cercetărilor. Ceea ce unii exprimă prin termenul ma= 
terie corespunde la o anumită energie, fizică, şi ceea ce 
alţii înțeleg prin o anumită energie, fizică, formează ma- 
teria. Toate ființele din univers sunţ înfăţișeri ale ener- 
giei, ale spiritului. — Incă o dovadă științifică a legitimi- 
tății doctrinei noastre o găsim în chimie. Energia chimică 
este o continuare a celei fizice şi se continuă în cea bio-= 

„logică numită vieaţă, şi totuşi o. formă a energiei nu se 

15
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confundă absolut cu alta: există o chimie fizică, o chimie 
propriu zisă, și una biologică, după cum avem o lizică 

matematică. Și toate aceste discipline irebue să cola= 

boreze, fiecare în felul său, şi de acord cu celelalte, pen- 

“tru a ne duce la aflarea adevărului. 

-O altă confirmare ştiinţifică a ceea ce susţinem este 

biologia. Pentru unii vieaţa, sau energia biologică, va să 

zică o formă evoluată a energiei chimice. Pentru alţii ea 

se chiamă spiritul care străbate materia. Şi, în ceea ce 

priveşte mersul vieţii, unii proclamă fixitatea speţelor : 
- planta vine din plantă, 'stejarul din stejar, animalul. din 

animal, maimuța din maimuţă, omul din om. Pentru alții 
realitatea consistă în. transiorznism: o - ființă se trans- 

formă, adică ea vine din alta, ca, de €x., omul din. mai- 

muţă. Dar, atât în teoria fixităţii cât şi în aceea a trans- 

formismului, precum şi între aceste teorii, şi în altele și 

între altele deosebite de ele, există nuanţe. Se admite su- 
„perioritatea filogenezei conform căreia o fiinţă indivi- - 
duală reproduce speța. Şi sunt şi partizani ai.ontogenezei: 

în fiecare din noi, afirmă ei, se desvoltă propria fiinţă, 
individuală, cu propriile. sale caractere. Unii. adoptă orto-. 

geneza; pentru aceştia noi avem predispoziţii, virtualități 

de a creşte fatal în linie dreaptă, în aceleaşi direcţiuni, 
însă actualizate de factori externi, de mediu, de impre-. 
jurări. Alţii susțin mutaţiile  brusce; vieaţa, zic ei, 

îngrămădește, în cursul său, anumite însuşiri care, la 

- un moment dat, ajungând la o tensiune maximă, fac o 
irupțiune bruscă. Unde este adevărul ? 

Dacă ne referim 'la constatarea că fiecare ființă își 

are destinul său, structura sa, felul: său de a fi, dar 

că toate trebue să fie tot mai deosebite unele de aitele 

și tot mai una între ele, în colaborare, pe drumul pro- 
Păşirii spirituale a vieții, ajungem la înțelegerea căutată. 
Fiecare dintre menţionatele teze vede o: parte de adevăr, 
şi toate împreună şi cu altele rostesc întregul adevăr.



CE ESTE FILOSOFIA DUPĂ STUDIUL CREȘTINISMULUI 227 - 

Ontogeneza este justă însă incomgletă, căci priveşte mai 
ales diversitatea nu şi unitatea ființelor. Filogeneza nu 

_ apare mai puţin întemeiată, însă mici ea nu se prezintă 
“deplină, căci consideră mai cu seamă unitatea nu şi diver- 

“sitatea fiinţelor. Pentru noi există atâţ diversitatea cât 
“și unitatea în sensul creştin pe care am căutat să-l expli- 
-căm. Aceleaşi observaţii facem şi cu privire la problema 
:zaportului între teoria fixităţii speţelor şi aceea a trans- 
'formismului. Și una şi alta constată cu drept cuvânt exis- 

„“tența unităţii în diversitate, dar în chip deosebit, şi nu 
“cu lămurirea pe care ne-o dă teza noastră. De. asemenea 
ortogeneza şi doctrina muitaţiilor brusce trec foarte a- 
„proape de ideile noastre relative la destin și libertate, dar 
ele n'au clară însăşi lumina creștină, asupra însemnătăţii 
căreia stănuilm noi, şi apar sub forma determinismului, 
una într'un mod, altă în altul. Ci să ştim că vieaţa este 
în multe feluri, după destinul fiecăruia, și totuşi din. ace- 
ași şi spre același destin. Dacă în actuala noastră lucrare 
ar fi vorba, aşa cum urmează să fie în alta, despre pro- 
blema specială a științei, ne-am lămuri mai în amănunt, 
“prin extinderea studiului, că ştiinţa, în diferitele ei forms, 
„matematică, fizică, chimie, biologie, constitue o exem= 
Plificare a învăţăturii ce profesăm. Știința, în ultimă âna- 
liză, nu trebue să fie un instrument în serviciul răului; 
<i un: mijloc de înnobilare, spiritualizare, îndumnezeire, 

“12. Tot aşa este şi cu arta. Unii o înţeleg întrun fel, 
caţăi în altul, combătându-se adesea între ei. Se defineşte 
-bare arta ca o imitație a naturii; sau ca o creație a omu- 
lui care, dintr'un motiv sau altul, adesea o crudă sufe- 
rință, completează natura. desăvârșind-o; consistă ea în 
desvăluirea unui colț din univers, prin care privim însuşi 
tot rostul lumii; sau exprimă numai viziunea lumii prin= 
triun simţ special artistic ; trebue ea să fie cu tendinţă: 

7
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morală, sau să nu aibă .nicio tendinţă, să fie numai artă; 

pentru artă ? Unii o examinează în raport cu știința. 
Arta, afirmă aceştia, se numeşte metoda ştiinței:. atât. 

mijlocul prin care se ajunge la explicaţia lumii, cât Şi mo- 

dul prin. care se comunică această explicaţie. Pentru 
alții arta apare superioară ştiinţei, tuturor, încoronarea. 
filosofiei. Unii o lămuresc în legătură cu ebiectul său. 

Arta, constată ei, se chiamă studiul frumosului. Alții. 
merg mai departe, susțin pancalismul, sau teoria conforin. 

căreia scopul întregului univers este frumosul. Şi fru- 
mosul la rândul său, se concepe în multe feluri, după. 

cum ne arată studiul artei numit Estetică. Unii profesează. 

romantismul, alţii clasicismul. Insă pentru noi, „creştinii, 

arta, frumosul, estetica, sunt şii una şi alta, în sensul. 

ştiinţei sau al filosofiei despre care am vorbit. 

- Aceleaşi observaţii, în formele respective, ni se impun: 

şi în morală. Inseamnă ea studiul, cunoștința conducerii. 

în lume, în vieață, după reguli formulate în urma expe- 

rienţei, sau după legi raţionale, eterne, după care trebue 

să se călăuzească însăşi experiența; sau altceva ? Sunt. 
multe răspunsuri. Insă pentru noi morala are numeroase 

înfăţişeri, în menționatul spirit al creștinismului. 
Aceeaşi interpretare o dăm și religiei. Se ştie diversi- 

tatea definiţiilor acesteia. Examinând etimologia cuvân- 
tului, unii adoptă înţelesul pe care îl: găsim în verbul la= 
tin relegere şi care înseamnă a reciti, a studia, pentru a. 
ajunge la o cunoștință îngrijită, pioasă ; alții se referă la. 
sensul verbului latin religare adică a uni, a reuni. Incât 
religia ar fi cunoştinţa formulată cu grijă, sfioasă, cu: 
pietate ; sau unire strânsă, reunire. Pentru unii religia este 
cunoștința despre fiinţa supremă. Pentru alţii ea exprimă. 
sentimentul, nu cunoştinţă, faţă, de ființa supremă, faţă 
de infinit. Se afirmă că religia consistă întrun act de vo- 
ință, prin care o. existență năzueşte să: se înalțe la pu-. 
“terea sacră, divină. Se caută să se precizeze, de către anu-
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iţi sociologi, că ea îşi are originea în societate, în voinţa 
socială, nu în cea individuală. Unii istorici, ca Fustel ae 
Coulanges, arată, din potrivă, că formele sociale derivă 
din rel:gie. Alţii au alte idei. Dar pentru noi religia este şi 
“cunoştinţă p:oasă, şi sentiment, act de voință, indi- 
-viduală şi socială, unirea, strânsă, reunirea, între fiinţe, 
între indivizi, legătura lumii cu Dumnezeu, în spiritul 
“Evangheliei, Căci acela care iubeşte studiază să cunoască 
obiectul iubit ; şi acela care studiază cunoaşte ; şi cine a 
-ajuns pe culmile cunoștinței iubește obiectul cunoscut, se 
“umește, se reuneşte cu el care, în cea mai înaltă: treaptă, 
va să zică Dumnezeu. Societatea şi religia coexistă din 
eternitate, ca şi indivizii, creaţii ale lui Dumnezeu. 

Noi găsim" diferite religii, la Evrei, Indieni, Chirezi, 
Perși, Egipteni ; şi creștinismul, așa cum se cuvine să fie 
“înţeles, le explică, nu le exclude pur şi simplu, şi se ex- 
plică prin ele. In acest -explicaţionism stă superioritatea 
creștinismului. Evreii au o religie națională care 'propo- 
văduește propăşirea națiunii lor prin .păzirea legilor di- - 
vine formulate de Moise, omul trimes de Dumnezeu 
pentru mântuirea Evreilor. Creştinismul ' nu respinge 
religia naţională, însă nu o reduce la un singur popor, o 
extinde la toate, în scopul ca oamenii să-l caute și să-l 
«găsească pe Dumnezeu, prin naţiuneă lor; împărăţia lui 
Dumnezeu va fi dată acelui neam care va face roadele ei. 
„Religia iudaică propovăduește legea, justiţia. Creştinismul 
“o completează prin graţie, divină, aduce desăvârşirea. Le- 

1 

:gea a fost dată prin Moise, dar harul şi adevărul prin lisus , 
“Hristos 1. Moise a fost un om, un profet; ela fost fru- 
'mos?, Iisus Hristos este însuși Dumnezeu întrupat, Dum- 
nezeu-Om, înțelepciunea ; el apare mai mult de cât fru- 
mos, —-el este graţia î, 

  

*1. Evanghelia dela Ioan, I, 17. 
2; Exodul, 11, 1—-2 și urm.; Faptele Apostolilor, VII, 20 ; Apos- 

“tolul Pavel, Epistola către Evrei, XI, 23.  .—. 
3., Evanghelia dela Luca, II, 52. 

2



230 -. FILOSOFIA CREŞTINĂ 

“Dacă ar fi locul să examinăm aici diferitele religii 

în comparaţie cu Evanghelia, am pătrunde în supe- 

rioritatea creștinismului. Găsim şi în.unele din inter- 

pretările celorlalte religii, la Indieni, în brahmanism, în 

budism, la Chinezi, Perşi, Egipteni, că lumea vine dela. 

“ Dumnezeu perfect, în vederea perfecțiunii, dar El nu ni 

se înfăţişează ca fiind absolut desăvârşit aşa cum îl con- 
cepem în. creştinismul pe care l-am studiat. Astiel, se: 

afirmă că lumea este o emanaţie din Dumnezeu, sau un 
produs între emanaţie și creaţie. Pentru unii ea consistă 

într'o luptă între bine şi rău. Pentru alţii ea alcătueşte- 
o diversitate care pleacă din unitatea divină pentru a se 
reîntoarce complet absorbită în unitatea divină. Treimea,. 

în cazul când se admite, apare oarecum altfel decâţ cea 

creștină, ea nu are perfecțiunea acesteia. In brahmanisme. 

de ex., unul din termeni este Brahma 'care reprezintă for+ 

_$a creatoare; altul Siva sau puterea destructivă ; şi între 

unul şi altul se află Vișnu sau Salvatorul care apără lumea 
de distrugerea lui Siva, o conservă. In sfânta Treime din. 
creștinism, — Tatăl, Fiul, Sfântul Duh, — există Sfântul. - 
Duh, Spiritul bun şi nu Siva, puterea destructivă. Dar, 
după cum vedem, fiecare din aceste religiuni necreștine: 

cuprinde o parte de adevăr. Şi ele.se aseamănă și se: 
deosebesc între ele, completându-se în unele privințe, 
excluzându-se în altele. Islamismul, de ex., este o religie- 

naţională ca și iudaismul, şi totuși care diferă de acesta 

prin. concepţia sa fatalistă despre lege, despre justiţie, 

Creştinismul Je explică pe toate acestea şi se explică prin 

ele, completându-le în ideea de creaţie a lumii, cu graţia,- 
perfecțiunea care îl caracterizează, 

13. Astfel, citatele texte din Noul Testament cu: privire- 
la filosofie. înseamnă: Să nu ne lăsăm amăgiţi, conduşi 
de o filosofie care se afirmă numai ca materialistă, exclu- 
zivistă, după elementele, sau principiile, lumii, si nu tot
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mai mult şi ca 'o doctrină a spiritualizării, după Hristos; 

deoarece în el, — în lisus, — este chiar materialicește 

plinătatea Dumnezeirii, Cu alte cuvinte, religia creştină 
nu alungă pur şi simplu nicio filosofie, nici pe cea mai 

lumeașcă, materialistă, atee, nici chiar lucrarea spiritelor 

rele din unii oameni, ci le îndeamnă pe toate, până la 

extrema dimită, să lucreze împreună la spiritualizare. 

Căci continuându-și mersul, orice fiimță sau apucă spre 

pieire dacă stărueşte în rău, sau își dă seama de primej- 

die şi se îndreaptă pe drumul binelui, şi se întâlnește 
perfecționată cu toate existențele perfecționate în unul 
Dumnezeu. 

Să ne reamintim cele stabilite. Noi plecăm dela cre- 

ința în Dumnezeu absolut desăvârșit și stăruim cu deo- 

sebire asupra consecințelor care decurg de aici. Punctul 

nostru de plecare consistă în credinţă, rugăciune şi deci 

în orice, însă care se continuă sincer, care conlucrează 

cu celelalte sincere, întru: realizarea perfecțiunii, şi nu 
numai în unul, sau în unele, cu tendinţa -de excludere a. 

celorlalte. El poate să fie unul sau unele din ele, sau 

toate, după credința fiecăruia, după modul cum ne 

întrebuințăm libertatea, după destin, însă în colabo- 

„rare pe drumul propășirii. Dacă avem credinţa în Dum- 

nezeu perfect rezultă că el a creat “lumea, tot ce există, 

pentru înfăpuirea neîncetată a idealului. Şi a făcut-o 
în mod rațional, potrivit gândirii, raţiunii sale, care 

se arată una cu el, nu în mod nerațional, necugetat. 
Căci atunci n'ar mai fi fost perfect. A creat spirite libere, 

după chipul său. Le-a dat mijloacele necesare în vederea 

spiritualizării depline. Dar unele spirite nau urmat în- 

vățătumna divină, și au devenit suflete în oameni, Biecare 
cu destinul său. 

- Ce observăm la oameni ? Unul este mai ales : artist, 
altul empirist, savant pozitivist, ateu, unul raţionalist,
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filosof, metafizician, altul religios. Insă. referindu-ne, cu 
" raţiunea, credinţa, la cele stabilite, —-şi care ne suni 
confirmate şi de experiență, — noi zicem că un om se 

afirmă ca superior când se perfecționează atât în 
specialitatea lui dela un moment dat cât și în ce 
lelalte. Gânditorul, care s'a specializat în filosofia pozi- 
tivă, cunoaște tot mai complet lumea prin. pozitivismul 
său în cazul când posedă și celelalte discipline. Dar prin 
chiar aceasta el nu rămâne un pătimaş excluziwist. In 
măsura în care se desăvârşeşte, filosofia lui pozitivă este 
tot mai mult ea însăşi şi face tot mai una cu filosofia 
metaiizică, precum experiența cu rațiunea, sau rațiunea 
cu credinţa. Aceleași observaţii le putem formula asupra 
metafizicianului. Fapta omului superior există cât mai 
realizată față de vorba şi de gândul lui, dar şi tot mai 
în acord cu acestea. Nu gândește una și vorbește alta 
pentru ca să facă alta, în vederea răului. Toate lucrările 
lui sunt în vederea binelui. Omul superior are statornicia 
adevărului, a sincerităţii, este un caracter. 

14. Așa fiind, urmează că filosofia admisă de creşti: 
nism se poate numi oricum, şi empirică, şi raţionalistă, 
artistică, științifică, “sau pozitivă, metafizică, morală, 
religioasă, și deci şi creștină. Dar trebue să precizăm: ce 
se înţelege, sau ce trebue să înțelegem, prin filosofie 
creștină. Această expresiune se interpretează şi ea în 
diferite chipuri. După “cum am văzut, pentru unii 
ea înseamnă filosofia întemeiată pe gândirea ferici>! 
tului Augustin. Alţii dau aceste mume învăţăturii de- 
dusă din doctrina lui Sf; 'Toma din: Aquino. Pentru unii 
ca consistă în eclectism. Alţii cred că filosofia creștină 
se chiamă aceea care s'a înălțat până a face una cu reli- 
gia propovăduită de Lisus.- Căutând: să dea'o definiţie 
sintetică, teologul român d. Şerban' Ionescu; pe care l-am 
citat, constată just, cu tradiţia, din punctul de vedere al
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-ortodoxiei, că specificul filosofiei creştine este spirituali» 
zarea existenţei noastre pământești. Dar 'noi mai căutăm 
să explicăm, să precizăm că filosofia creștină va să zică 
o neîncetată spiritualizare, că există o gamă în Genumi- 
vea ei. 

- Pentru noi, filosofia creștină este atât aceea a foricir 
tului Augustin cât şi aceea a ortodocșilor, catolicilor, 
lui Sf. Ioan Damaschin, Sf. Toma din Aquino, a rotas, 
tanţilor, precum şi eclectismul, spiritualizarea existenței 
noastre pământești, şi continuarea acestei spiritualizări, 
și orice filosofie conformă, oricât de puțin, cu Evanghelia. 
Insă una apare mai puţin alta mai mult adevărată, com= 
pletă, după gradul în care lucrează asemenea învăţăturii 
Mântuitorului; adică după cum se afirmă tot mai distinctă 
de celelalte doctrine, de religia creştină, și tot mai una 
cu ele, cu religia creștină, în colaborare, pentru a realiza 
spiritualizarea, perfecțiunea. | 

Incât prin formula filosofie creştină se exprimă dife- 
rite concepţii, printre care unele se exclud între ele. Dar 
noi prin această formulă trebue să avem în vedere orice. 
filosofie în sensul creştin: despre care am vorbii, şi 
cu atât mai mult filosofia completei colaborări, în con- 
formitate cu religia creștină. — Vom reveni, fireşte asu- 
pra acestei chestiuni, examimând-o în multiplele ei înfă- 
țişeri, — Noi vedem superioritatea ortodoxiei, în acest 
neexcluzivism, Şi suntem îndureraţi când asistăm la 
atacurile pe care și le dau unii altora, — creștinii între 
ei, — pe motivul că aceştia își zic ortodocşi, aceia sunt 
catolici sau protetsanţi. Multe din aceste atacuri provin 
din neînţelegerea raportului “între umitate şi diversitate, 
pe care noi am căutat să-l explicăm; unul din rosturile - 
noastre este acela de a contribui sinceri, fără prihană, la 
înțelegerea acestui raport, pentru a împlini legea armo- 
niei divine. Scopul creştinismului consistă în ara -
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gostea, — sau «credința deplină, desăvârșirea, — prin lu- . 
__ crarea tuturor împreună. 

“- Şi aşa ne pătrundem mai bine de adevărul că este po- . 
sibilă o filosofie creştină, dar considerată în spiritul larg 
al Evangheliei, în mai multe feluri, şi nu numai întrunul 
sau în unele cu îndepărtarea celorlalte. Dacă prin cuvin- 
tele filosofie creștină se exprimă numai o anumită con- 
cepție cu înlăturarea celorlalte, atunci nu suntem în spi- 
ritul creştin, unul zice una, altul zice alta împotrivin- 
du-se între «i, şi atunci pentru unii poate să existe, pen-— 
tru alţii nu, filosofia creştină, Dar dacă prin: aceste cu- 
vinte înţelegem orice învățătură oricât de puţin confor- 
mă cu Evanghelia, şi cu atât mai mult una asemenea. 
ei, şi nu numai după cele omeneşti, lumești, sau numai 
în absolută idențitate cu Evanghelia, urmează că este po- 
sibilă filosofia creştină. Căci, în acest caz ea stă în firea, 
în puterea oamenilor, capabili de colaborare între «ei, 
unii mai puţin alţii mai mult. Și astfel ne dăm şi seama 

„că există de fapt, istoriceşte, o filosofie creștină pe care: 
am expus-o. Filosofia creștină înseamnă explicarea, solu-. 
ționarea, diferitelor probleme în conformitate şi cu reli- 
gia creştină în menționatul spirit, - | 

„15. Incât filosofia, după ce am studiat creștinismul, 
se definește în numeroase chipuri, ca şi înainte. To-: 
tuşi, în urma studiilor făcute, ajungem şi la această 
lămurizre. Filosofia se înfăţişează în multe feluri, dar ea: 
apare legitimă, superioară, valabilă, folositoare în măsura” 
în care ea se afirmă creştină, în înțelesul înalt pe care 
l-am stabilit. In acest sens filosofia legitimă va să zică 
orice cunoştinţă, oricât de, Puțin în spiritul Evangheliei, 
însă cu năzuimța de a fi cât mai mulţ în spiritul acesteia. 

- Și să îndemne şi pe celelalte, până la extrema limită, să 
fie după eterna învățătură a lui Iisus Hristos întruparea. 
lui Dumnezeu întrun amumit timp și în toate timpurile..
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„Prin urmare, după ce am făcut un studiu mai stăruitor, 
pentru a avea o cunoștință cât mai deplină a religiei creş- 
tine, în raport cu celelalte doctrine, şi ne-am continuaţ 
studiul şi Ja lumina acestei cunoştinţe, şi 'cu ajutorul ei, 
găsind-o legitimă, filosofia ne apare astfel. Ea este intro 
formă pentru unul, în alta pentru altul; dar, printre di- 
feritele sale genuri, există şi o filosofie creștină; aceasta 
caută, potrivit Evangheliei, să activeze de acord cu cele- 
lalte, nu să le respingă fără convingerea dusă la extrem : 
că nu se poate altfel; şi are o explicațe mai mulțumitoare . 
despre lume, despre modul ei de a fi aşa şi nu altfel. Dacă 
intrăm în amănunte, trebue, firește, după cum aim văzut, 
să mai spunem că filosofia creștină va să zică învățătura 
credinței, a rugăciunii, a iubirii, modestiei, răbdării, mi- 
lei, sincerităţii, spiritualizării, a idealului, în înţelesul . 
stabilit al acestor cuvinte. 

Filosofia creștină înseamnă doctrina care ne arată că 
noi oamenii, ca tot ce se află în lume, suntem creați de 
Dumnezeu. Am fost creaţi spirite cu destin, și cu liber- 
tatea de a ni-l implini. Soarta noastră, dela origine era 
aceea de a ne desăvârși spiritualitatea, lucrând cu toţii. 
în armonie, pentru a fi, ca Dumnezeu unitate perfectă cu 
diversitatea perfectă. Dar unii dintre noi au mers pe ca- 
lea Domnului, și alții au greşit. Ni s'a dat fiecăruia soarta 
cuvenită. Unii dintre noi suntem acum oameni ati. 
pe pământ. Destinul fiecăruia dintre noi este deosebit 
de al celorlalți și totuși una cu el, trebuind să năzuim 
cu toţii la împlinirea idealului nostru dela origine. In 
acest scop să ne facem datoria în conştiinţă, fiecare 
unde ne găsim, dar şi după învățătura Evangheliei, cu 
credinţă, rugându-ne, făcând binele, fiind mai buni decât. 
Suntem, în armonie cu ceilalți, în spiritualizare. Şi dacă, 
totuşi, întâmpinăm greutăţi, şi roadele străduințelor noas- 
tre idealiste sunt, durerea, o crudă suferință, cumplită - 
răsplată, amarnice decepții, noi să nu murmurăm împo- 

3
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triva Domnului. Ci să ne silim din toate puterile în munca 
noastră cinstită, și să ne rugăm, să ne resemnăm murnicind, 
şi să muncim rugându-ne, şi Tuga noastră să fie un imn, 
un cântec de slavă să fie, înălțat, închinat lui: Dumnezeu. 
Căci el știe mai bine decât noi de ce avem nevoie pentru 
mântuirea noastră. Să credem în destin şi libertate, în 
vieața viitoare, în Dumnezeu, să ne rugăm lui. Şi așa, 
până întru sfârșit, vom dobândi cea ce iubim curat, sincer, 
țelul aspirațiilor noastre, | po 

Oricare ne-ar fi gândul, lucrarea, noi să nu uităm de 
unde am plecat la creaţia noastră, de iceea ce am fost 
atunci şi ceea ce trebuia să fim: spirite, tot mai spirite, 
pure în drumul către Dumnezeu. Psihologul, în studiul: 
său asupra sufletului, să aibă pururea acest punct de ple- 
care şi idealul către care se cuvine să năzuim. Așa ne:'va 
arăta el cât mai adevărat, mai amănunțit şi anai universal, 
ce va să zică sufletul, cum merge acesta mai bine spre 
scopul pentru care a fost creat. Așa este cu orice gâna, 
în orice lucrare. Cu toate afirmaţiile deosebite ale unora 
sau ale altora, noi credem că există o psihologie creştină, 
o estetică, o logică, o pedagogie, o morală creştină, -o 
știință creştină, Chiar matematica, trecând prin fizică, 
chimie, biologie, până Ia sociologie, — după cum există 
o religie creșt.nă, o filosofie creștină; — dar în largul 
spirit al Evamghel:ei : mijloace de îndumnezeire, nu 
instrumente de distrugere. Şi sunt firește şi științe, sau 
arte, necreștine, după cazurile pe care le considerăm. 
S'a observat că filosofia în general se definește prin 
studiul principiilor științelor, ale lumii. Am putea să 
spunem că filosofia creștină precizează. Ea se numeşte 
studiul” principiilor ştiinţelor, ale lumii, dar în acord cu 
învățătura . lui Hristos, în înaltul său înțeles, şi nu 
oricum. o N | 
“Cu alte cuvinte, lumea în care suntem moi oamenii, aici
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pe pământ, este una căzută. Și noi ajungem să, cu- 
noeștem razi bine ceva, — filosofia sau altceva, — exa- 
minându-i istoricul, trecuțul sau prezentul, din această 

„ vieaţă, însă în raport cu ce a fost înainte de cădere, și cu 
ce trebue să fie în viitor. Astfel, filosofia, considerată în 
trecutul sau prezentul ei din actuala Jume, se întă- 
țișsază, după cum am văzut, în multe feluri: iubire de 
înțelepciune, studiul înțelepciunii, sinteza celorlalte cu- 
noștințe, concepția generală despre lume, — științifică, 
pozitivă, pentru unii, metafizică pentru alţii, — şi o teză 
se socotește în antiteză cu alta. Insă filosofia se cade să 
fie creştină, ea trebue, în prezent, în viitor, să continue, 
în chip tot mai sincer, întru bine, a fi tot mai mult ceea 
ce a fost, ceea ce este, a fi tot mai ea însăși, deosebită 
de celelalte cunoştinţe, şi în același timp tot mai una cu 
ele, cu toate celelalte cunoştinţe, în colaborare, pentru 
a duce la spiritualizare, la înfăptuirea neîncetată a idea- 
lului, Dacă apare o nouă concepţie sinceră, filosoiia noas- 
tră să _conlucreze şi cu aceasta pentru a realiza perfec- 

țiunea. Şi ceea ce spunem despre filosofie se aplică, într'o 
formă sâu alta, oricărei ființe, după felul său. In măsura 
în care suntem conștiințe, ne impunem să procedăm în 
acest mod. 

16. Aşa prindem mai adânc semnificația, necesitatea, 
importanța filosofiei. Acum putem să răspundem mai 

bine la întrebările dacă filosofia se cuvine să fie sau nu 

creștină, şi în ce să consiste. Filosofia, pentru a fi cât mai 

folositoare, trebue să fie creştină, dar în înaltul spirit al 

acestui cuvânit, Avem nevoie să precizăm. Prin termenul 
creştin înţelegem ceea ce am exprimat anterior, ca spiri- 

tualizare, în. sensul precedentelor lămuriri. In acest în-. 

-țeles putem să spunem că filosofia înseamnă orice învă- 

țătură, însă mai adevărată, superioară, legitimă, valabilă, 

folositoare, este filosofia creștină. Prin urmare, pentru a
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merge pe calea. propășirii, a mântuirii, avem nevoie, 
între altele, şi de filosofie, a de orice învățătură ; dar 
de o filosofie creștină în cuprinzătoarea idee a cuvân- 
tului creştin: dela cea mai mare îndepărtare a sa de Evan- 
ghelie până la deplina sa contopire cu ea şi distinictă de 
ea. La ke ne-ar folosi o filosofie care, în loc să ne spiri- 
tualizeze, să ne idealizeze, să ne îndumnezeiască, să for 
meze din noi carâctere, să me ducă a fi mai buni decât 
Suntem, ne-ar face materialiști, oportuniști, gata la orice 
comprom:suri, lipsiţi de caracter, mai răi decât suntem ? 
Incât zicem : filosofie, da,. însă filosofie creștină, în 
exacta, nobila semnificație a creștinismului, ! 
"Filosofia creştină este doctrina explicaționistă, ni ex- 
<luzivistă din principiu, fără o cercetare, fără o convin- 

” gere mai deplină, Ea ne arată Că, în cazul când n'am stu- 
diat încă. în deajuns religia creștină, în raport cu celelalte 
doctrine, pentru a ne continua studiul, asupra probleme: 
lor puse, şi la lumina creştinismului tot mai înţeles, lumea 
ne apare ca o diversitate de fiinţe care, în general, se ex- 
clud, între ele, fără o explicație mai completă, lumii: 
noasă, mulțumitoare. Apoi, în cazul când ne continuăm 
studiul şi cu ajutorul unei: cunoştinţe mai depline a 

" Evangheliei, lumea ne apare tot ca o diversitate de 
fiinţe, dar care trebue să fie cât mai distincte şi câţ mai 

- una între ele, în colaborare, pentru a se spiritualiza, a se 
îndumnezei. Ea ne îndeamnă să căutăm în mod sincer 
„adevărul. Ne face să. înțelegem că aceia care proce: 
_dează în acest mod se apropie unii de alţii, și se întâlnesc 
la capăt în Dumnezeu adevărul desăvârşit, păstrându-şi 
perfecționată caracteristica drumului străbătut. Nu tre 
bue să considerăm numai această vieaţă. Actuala noastră 
vieață aici pe pământ constitue un inel dintrum lanţ. 
Venim de undeva, trecem pe aici, mergem undeva. Totul 
este ca, în lucrările noastre, să fim sinceri, adică în stare
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de: rugăciune, purificaţi de rău, statomnici în săvârșirea” 
binelui. 
* Filosofia creștină ne duce la cunoștințe, la explicaţii, 
mai luminoase în problemele pe. care ni le punem 
:Asupra lumii. Ea ne face să înţelegem situația unei fiinţe 
față de alta.. Fiecare aduce sau are datoria să aducă, po- 
trivit destinului său, contribuţia la împlinirea legilor di- 
vine. Sunt cazuri în care unele existenţe se opun între 
ele, deși nu trebue să se excludă; şi întâlnim unele spirite | 
care, deși deosebite în unele privinţe, se completează 
între ele, cu ştirea sau fără ştirea lor, dar avem nevoie , 

„Să le întregim şi noi înşine explicându-le; după cum sunt | 
altele pe care mai ales noi trebue să le lămurim, In ade- 

„devăr, să studiem mai departe, şi da lumina Evangheliei, 
unele dintre chestiunile pe care ni le-am pus, sau pe care 
le-am examinat, în prezentă lucrare, pe care le mai avem 
în vedere pe lângă acestea. 
*. Spuneam că, pentru atingerea scopului lor, spiritele 
aveau toate metodele: libertatea, experienţa, raţiunea, 
inducția, deducţia, raț:onamentul prin analogie, intuiţia, 
credința, mistica. Ele trebuiau, prin aceste metode, 
să conlucreze în armonie. Dar, fiind libertăţi, mau pro- 
cedat toate aşa. Dumnezeu a dat fiecăruia, prin. graţie, 
destinul după gestul său, după merit. Unii oameni înclină 
spre scepticism, empirism, alţii spre dogmatism, raţio- 
nalism, umii sunt intuiționişti, mistici, alţii probabi- 
lișt, sau pozitivişti împotriva credinţei. 

17, Şi acum vedem mai clar soluţia în problema me= 
todei. Aceia care n'au lumina credinței în Dumnezeu 
perfect pleacă dela metoda care le este mai pronunțat 
«dată, după structura, destinul lor, şi o opun oarecum 
celorlalte. metode, socotind-o superioară acestora, în 106 
-de a căuta o armonizare a lor. Dar aceia care au lumina 
procedează în: sensul menţionatei colaborări, Dacă ar fi
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să ne ocupăm aici în special cu Problema Logicei, a stu- 
diului metodelor, am examina mai amănunţit înţelesul 
cuvântului: logică. Prin „logic“ termen grecesc, trebue să 

înțelegem și termenul latinesc corespunzător, „raţional“, 

adică ceea ce există în conformitate cu logos-ul pe gre 
„ceşte, sau cu rațiunea pe latinește, Logos, sau raţiunea, 

înseamnă cauza explicativă, gândirea explicativă, prin- 
cipiul necontradicției,: consecvență, sens, zbost, Incâţ 
„logic“, sau „rațional“, va să zică ceea ce apare expli- 
cabil sau expiicat, necontradieţie, consecvent, are o ra- 
ţiune, un sens, un rost, o cauză explicativă, există po- 
trâvit rațiunii, cauzei explicative, consecvenței, princi- 
piului necontradicţiei, . 

Logicul, sau raţionalul, se afirmă și el ca unitate și 
diversitate : el exprimă rațiunea însăşi în acțiune sau 
acțiunea raţiunii, raţiunea aplicată sau aplicaţia raţiunii, 
însuşirea de a fi: după rațiune. Astiel, când ne întrebăm 
despre cineva dacă ceea ce susține este oare logic, această 
înseamnă : se înfăţişează oare ca explicabil, admisibil, ca 
având vr'un sens, nu formează o contradicţie? Tot aşa când 
ne întrebăm : există oare o logică în lume; lumea se înfă- 
țişează ca logică sau nu? înseamnă : există oare o Taţio- 
nalitate în lume, este oare lumea în conformitate cu 
raţiunea, o aplicaţie a rațiunii, sau rațiunea aplicată, are 
ea vr'un rost, un sens, nu constitue o" contradicție ? Şi 

„tot așa când considerăm orice formă a log:cului, a raţio- 
nalului, a ceea ce se presupune a fi conform cu logos, 
cu rațiunea, ca, de ex,, studiul mumit Logică. Logica este 
studiul metodelor logice sau raţionale, ale metodelor 
conformate raţiunii, adică studiul rațiunii aplicate, sau 
al aplicaţiei rațiunii, care se numeşte raționamenţ, . | 

„_ Dacă examinăm originea logicei la vechii peripateticieni 
discipuli ai lui Aristotel, vedem că: logica, în originea ei, 
la aceștia consistă într'o încercare de conciliere a dialec- 
ticei lui Platon cu analitica lui Aristotel. Ea se înca»
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drează într'o doctrină pe de o parte probabilistă şi pe 
de alta dogmatică, şi. concordă cu filosofia noastră . 
creştină în această privinţă, dar trebue dusă mai departe 
în direcţia colaborării cu toate celelalte metode. In acest 
chip ne-am da mai lămurit seama că ceea ce se numește 
logica generală, teoretică, sau forimală, şi ceea ce se chia- 
mă logica specială, aplicată sau metodologia, trebue să 
fie deosebite între ele şi să fie una, în căutarea adevă- 
rului, Din cauza spiritului excluzivist, a dogmatismului 
rău înţeles, sau a scepticismului, a raționalismului exa- 
gerat, sau a empirismului antiraţionalist, se înţelege ade- 

„sea prin logic sau raţional numai ceea ce este conform 
cu rațiunea discursivă, treptată, nu şi cu celelalte forme 
ale rațiunii, empirică sau pură, cu multe. spețe. incât 
logica privită ca studiu al metodelor, ar fi numai studiul 
raţionamentului,' în sens de discursiv, | 

"Dar pentru noi logicul sau raţionalul are grade după | 
cum există în conformitate cu formele rațiunii: empirică, 
discursivă, pură, şi multe alte nuanţe. Şi logica, studiul 
metodelor logice sau raţionale, are un cuprins mult mai 
întins decât i se atribue de obiceiu. Dacă am şti aceasta NE 
n'am mai opune. așa de radical rațiunea faţă de simţuri, 
de experiență ; logica formală în raport cu logica apli- 
cată ; sau o formă mouă a logicei, ca logistica, față de. 
logica tradiţională ; ; intuiţia şi raţionamentul. Am vedea 
în intuiție un raţionament rapid, şi în raționament o 
intuiţie treptată, şi totuși una fiind mai deosebită ' de - 
altul. Totul este inteligenţă, gândire, rațiune, spirit, dar 
sub diferite forme în. numeroase raporturi între ele, 
deosebindu-se una de alta, şi atingându-se, contimiân-: 
du-se una pe alta, făcând una. Gândirea pură care gân-: 
deşte se chiamă intelect. Gândirea pură gândită pentru! 
a explica se numeşte rațiune. Gândirea pură care creează 
coborând În experienţă se zice spirit, Insă una se afirmă: 

16
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“în toate. In formele lor -perfecte, spiritul înseamnă. ra- 

țiunea pură, și raţiunea pură este intelectul. Acest ade- 

văr mulţi nu-l înțeleg; ni-l lămureşte credința creștină 

în dogma ipostaselor, despre care am vorbit. La oameni, 

ființe imperfecte, sunt mai ales deosebiri. Adesea inte- 
lectul lor nu există la nivelul spiritului. Și suntem 

nevoiți să tălmăcim cu un intelect ca al lor discursiv, 

ceea ce gândim cu spiritul intuitiv, | 
„Se ştie că s'a discutat mult timp, se discută, raportul 

între experienţă și rațiune, sau între rațiune şi credinţă. 
Și, după cum am văzut, unii dau prioritate experienței 

sau raţiunii, alţii susțin superioritatea credinţei. Insă noi 

ştim acum că la Dumnezeu toate metodele sunt pururea, 

înainte şi după creaţie, . deosebite şi una, în colaborare. 

în mod perfect; că la începutul lumii ele au fost la spi- 

ritele create ca la însăși Cauza lor, dar la egală distanță 

între imperfecţiune și perfecțiune, că după aceea, la 

unele făpturi căzute cum sunt oamenii, s'au opus între 

ele, şi .că la toate ființele create, metodele trebue, pe 

calea 'propășirii, să fie ca la Dumnezeu. Nu mai putem 

să susţinem în mod excluzivist că rațiunea în sine apare 

Superioară credinţei, sau invers. Dar vom reveni asupra 

acestei chestiuni, căci ea este una dintre ceie mai dis- | 

cutate, ' | | | 
Să considerăm problema raportului între experienţă 

şi rațiune, sau între inducție şi deducție. Am. văzut că 
unii înclină -spre empirism, acordă mai multă valoare 

inducției ; alții sunt mai ales raţionaliști, -pantizani ai 

deducţiei, Dar dacă aplicăm doctrina noastră explica- 

ţionistă, nu considerăm: numai inducția sau deducţia, ci: 

pe amândouă în legăturile dintre ele şi cu celelalte me 
tode, cunoștințe, fiinţe, le integrăm în structura -univer- 
sului din care ele fac parte. Unii adoptă. inducția, alţii 
deducţia, sau alte metode, fiecare după destinul său, dar 

- trebue ca toţi să conlucreze în mersul către scopul lor
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“comun. Astfei înţelegem că inducția în una din înfăţișe- 
Tile sale este în. adevăr, cum se zice, raționamentul 
dela "particular la general, saw dela empiric la zaţio- 
nal; că deducția, în una din speţele sale, consistă în 
raționamentul dela general la particular, sau dela ra- 
țional la empiric; dar că şi una şi alta, din cauza strue- 
turii universului pe care am descris-o, se mai definesc şi 
în numeroase alte chipuri, între ceea ce unii numesc 
inducţie şi alţii deducție. Şi aceea, sau aceasta, sub orice 
formă ar fi, se afirmă superioară în măsura în care este 
tot mai distinctă de celelalte metode, şi tot mai una cu'ele, 

” în formularea adevărului, .- 
“ Acelaşi lucru ni se impune cu privire la orice metodă. 

„In: unele cazuri poate să fie inducția superioară deduc- 
ției, în alte cazuri dimpotrivă. Dar şi una şi alta, oricum 
sar prezenta, să-și urmeze sincer drumul, să năzuiască 
a îi unitatea în multiplicitatea. metodelor, pentru aflarea 
aceluiași suprem adevăr, Nu mai putem să opunem, așa 
cum fac mulți, experienţei raţiunea, sau invers, ca 
fundament al inducției. sau” deducţiei, Căci toate, în 
ultimă analiză, au ca fundament unitatea diversității; In. 
aceeaşi situaţie este orice altă metodă. Aceştia găsesc mai. 
bine adevărul prin: raționament, aceia prin intuiţia inte- 
lectuală, unii prin ştiinţă sau artă, alții prin “credinţă, 
fiecare după structura lui, <u destinul său actual în 
clipă, în locul, în mediul în care trăieşte. Și trebue să-și 
continue toţi, fiecare din- punctul său de vedere, me- 
toda în mod “sincer, ajutându-se, completându-se unii 
pe alţii. Se întâlnesc! la capăt. Metoda sinceră, sub orice 
formă ar fi 'ea, consistă. în acțiunea 'purificată de rău, 
este, — cu: ştirea sau- fără ştirea mânuitorului Său, — 
acțiunea credinţei; rugăciunea unuia: sau a altuia care se 
înalţă tot mai conștientă la rugăciunea sublimă a tuturor, 
la:imnul închinat frumosului, adevărului, și care 'ne'duce 
pe calea binelui, a desăvârşirii.
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„18. Apoi dobândim solaţii mai “satisfăcătoare la pro- 

blema cunoștinței. Problema cunoștinței, pe care unii o 

numesc și Critica, Teoria Cumoştinţei, Epistemologie, 

Gnoseologie, și pe care alții o deosebesc de acestea, dacă. 

o. stuidem în perspectiva filosofiei noastre, ne duce la în- 

țelegerea că și cunoştinţa se definește în multe moduri. 

Insă, oricum. ar fi definită, ea consistă şi în legătura între 
Dumnezeu şi lume; De aceea pentru unii ea înseamnă, în 
ultimă analiză, con-naștere, naştere împreună: subiect și 
obiect, Dumnezeu și lume, univers. Există o diversitate, 
dar toate trebue să fie animate de spiritul creştin. 

Am. mai vorbiţ despre „cunoştinţă când am căutat să 
definim credința, î în prezentul studiu, capitolul II. Aici este 
c continuare a ceea ce am spus acolo. Mai înainte, î în lucra--* 
rea noastră intitulată Dualismul Logic, pe care am citat-o 
aici, arătam că „problema - cunoștinței începe adesea. 
prin problema unui dualism, ca acela între materie și. - 
spirit, sensibilitate şi rațiune, sensibil și inteligibil, su- 

“biect şi obiect. Şi din cauza dogmatismului exagerat, 
a prezumțţiei oamenilor de a voi să ştie totul dintrodată, 
prin propriile lor puteri, se caută a: se deslega această 
"problemă, fie reducând unul din termeni la celălalt, fie 
conciliindu-i prin termenii intermediari, neexplicaţi sufi- 
cient.. Insă noi constatam nevoia de completare a acestor 

„soluţii, şi-arătam că există o deosebire firească şi totuşi 
un acord firesc î în acest dualism, cu numeroase forme, şi 

- că în acest sens trebue să rezolvăm chestiunea. Cunoştinţa 
pleacă din credinţă ca să ajungă la credinţă, urcând 'o: 
scară cu raţiunea prin experienţă. Iar ştiinţa noastră, 
pentru a fi superioară, trebue concepută ca o rugăciune, 
ca să ştim să ne. împlinim destinul. 
„Unii se întreabă dacă experienţa, practica sunt superi- 

oare ştiinţei, teoriei, sau invers; dacă metafizica ocupă un 
loc mai, sus decât arta ; şi așa, și Cu, celelalte forme > ale cu- 

7
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noştinţei.. Răspunsul nostru la atare întrebări este acesta. 
„In unele cazuri poate să fie una superioară alteia, în alte 

. 

cazuri altfel. Aceștia ne explică mai bine lumea prin ex= 
__perienţă, sau prin artă, ştiinţă, aceia prin filosofie, mo- 

rală, religie, fiecare cu darul, cu destinul, cu vocaţia lui. 
Dar toţi şi toate au datoria să năzuiască deopotrivă la 
spiritualizare, Unii definesc multiplele discipline într'un 
mod, alţii în altul, excluzându-se în general între ei. Noi, 
în studiile pe care urmează să le facem cu privire la pro- 
blemele ştiinţei, artei, moralei, sau religiei, avem să lă- 
murim această multiplicitate, după cum în actuala lu 
crare căutăm să deslușim diversitatea concepţiilor cu pri- 

* vire la flosofie. In acest sens înțelegem mai bine clasifi- * 
carea cunoștințelor. 'Toate se înfățișează, ca şi filosofia, 

"în diferite forme. Dar trebue ca fiecare, oricum ar fi, 
„să-şi dea contribuţia sa la aflarea aceluiași suprem ade- E 

văr, prin care se explică toate. Incât nu există o clasifi- 
„Care a ştiinţelor superioară celorlalte prin excluderea lor, 

Ci superioară apare aceea animată de spiritul. cooperării: 
cu celelalte pe drumul desăvârşirii. Excluderea intervine 
numai în urma unei cât mai profunde convingeri că nu. 
este cu putință. colaborarea. Şi în toate trebue să ținem 
seama de legea realizării necontenite a perfecțiunii. 
Oamenii în mersul lor pe calea  propăşirii, descoperă 
ştiinţe nouă. “ 

„19. După cum s'a observat, sunt unii care vorbesc în 
numele științei, fără să specifice că sunt numeroase con- 
cepţii, și-că au datoria să precizeze în numele cărei teze 
vorbesc, Judecă, osândesc filosofia. creștină, declarând că 

„ea nu. are valoare ştiinţifică. Insă nu lămurese genul 
"Ştiinţei la care ei se referă. Alţii sunt mai generoși. Ei 
recunosc că îilosofia creştină exprimă o excelentă. învă- 

4ătură ; dar adaugă, în același timp, că ea este lipsită 'de 
N
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valoarea ştiinţifică. Şi nici ei nu precizează ce anume se 
înţelege prin cuvintele valoare ştiinţifică. SE 

| Totuşi, ştiinţa se definește în numeroase îeluri. Se zice 
că ea consistă în. cunoștința metodică, sistematică, inte- 

„grată în ordine, întrun sistem, dar în diverse moduri. : 
Pentru Platon, obiectul ştiinţei este ființa, substanţa, sub- 
stratul fenomenelor, sunt ideile. După Auguste Comte, în- 
temeietorul filosofiei pozitive, obiectul ei sunt fenomenele, 
nu presupusul lor substrat. Acesta are o metodă, raţio-.- 
namentul combinat cu observaţia, cu experienţa; acela 
alta, dialectica. Sunt unii gânditori numiţi savanți, oameni 
de știință, pozitivişti, care se călăuzese „de doctrina lui 
Auguste Comte. Dar sunt şi alţii dintre aceştia care 
au alte concepții. Și se observă că peea ice se chiamă 
savant, om de ştiinţă, pozitivist, este acela care exami- 

„_nează numai o parte a universului, ca matematica, fi- 
zica, chimia, biologia. Incât așa numiții savanţi, oameni de 
ştiinţă, pozitivişti, studiază ştiinţele, unul „o. parte, altul 
alta, nu ştiinţa în sine, universală; pe când adevăratul 
savant, om de ştiinţă, îl reprezintă filosoful, metafizi- 
cianul, care cercetează ştiinţa, în sine, universală, şi nu 
numai cutare sau cutare disciplină specială, parțială. 

iDar sunt diverse păreri. Unii susțin că trebue să avem 
o filosofie științifică în sensul filosofiei.pozitive a lui, Au- 
guste Comte. Şi ei înţeleg prin cuvântul Ştiinţific ceea: ce 
există pozitiv, adică real, exact, precis, util, dovedit, în- 
temeiat, deşi nu în mod absolut, pe datele ştiinţelor spe- 
ciale relative la fenomene cu excluderea teologiei şi a me- 
tafizicei, căci, după a lor părere, numai cunoştinţa feno- 
menelor este pozitivă. Pentru aceștia filosofia ştiinţifică 
inseamnă o sinteză a ştiinţelor parţiale şi nimic altceva. 
Alţii profesează filosofia ştiinţifică în alt sens: Ei văd 
în cuvântul ştiinţific ceea ce se întemeiază pe datele 
ştiinţelor speciale dar străbătut de năzuinţa de a se ajunge 
la metafizică. Filosofia ar fi mai muli decât o sinteză
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a ştiinţelor speciale. Ea ar consista într'o metafizică, deși 
pozitivă. Știința, după gândirea lor, apare clară dar su- 
periicială, căci ea exprimă cunoștința fenomenelor ma= 
teriale, dela suprafaţă; pe când metafizica se afirmă mai 

- Puțin clară însă mai profundă, fiindcă ea este cunoștința 

numenelor spirituale din adâncul fiinţelor, | 
Incât trebue să precizăm. Partizanii filosofiei creştine 

pot să spună următoarele. Pentru a da adversarilor noştri 
răspunsul cuvenit, să nu fim combătuţi în nuniele ştiinţei 
fără să ni se lămurească în numele cărei ştiinţe suntem 
combătuţi. Căci-noi am făcut studii pentru a pătrunde în 
structura ştiinţei, după cum am cercetat ce sunt filosofia, 
arta, morala, religia. Un om de bună credinţă, cunoscător, 

de ex., al istoriei filosofiei, nu poate să susţină că noi nu 
cunoaștem istoria filosofiei. Oricine, dacă este de bună . 
credință, se poate convinge despre aceasta examinând lu- 

crările noastre. Se poate vedea, la rândul său, cât de mult 

ne-am ocupat şi de înţelegerea celorlalte discipline. Şi 

tocmai fiindcă am -făcut aceasta, noi afirmăm, şi pentru 

acest motiv, valoarea filosofiei creștine. In fiinţa noastră 
se îmbină credinciosul cu filosoful, pentru a cunoaște ce. 
sunt religia, filosofia, arta, ştiinţa, morala, filosofia ştiin- 

țifică sau filosofia metafizică. - 

20. Am semnalat, că ceea ce spunem despre filosofie şi 

ştiinţă, se aplică şi artei, moralei sau religiei. In lucrarea : 

de față noi punem problema filosofiei, în general, la lu- 
mina creştinismului. Soluţia acestei probleme este filosofia 
creştină în sensul său cuprinzător pe care l-am menţionat. 
[a ne deschide o largă perspectivă asupra studiilor urmă- 

toare, cu privire la problema filosofiei, pozitive, știinţifi- 
ce, metafizice, a artei, ştiinţei, moralei sau religiei. Ceea 
ce spunem aici în general, la lumina creştinismului, despre 
înțelegerea filosofiei, se confirmă de experienţă, de :daţele 
ştiinţelor, de artă sau morală, după cum se poate constata
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în studiile respective. Astfel, noi nu alungăm contribuţia 
pe. care o aduce la explicarea lumii filosofia bazată pe 
datele ştiinţelor parţiale, speciale, pozitive, Ci observăm 
că ea constitue numai una din contribuţii, printre. acelea 
ale metafizicei, sau ale celorlalte discipline, şi nu excluziv 

„cea mai de valoare față de celelalte, Superioară. pentru 
noi, după cum am spus, este concepția care se sileşte să 
fie ca religia creștină în generoasa ei idee. Dar tocmai 
prin aceasta ea se interpătrunde cu ceea ce se zice infe- 
rior, servindu-i de exemplu. 

*- Pentru noi cuvintele” superior şi. inferior 'corespund și 
altor noțiuni decât numai acelora care se au în vedere de 
ordinar. Ceea ce este sus coboară cu grație la ceea ce se 
găseşte jos, şi ceea ce există ca inferior trebue să tindă cu 
pietate la ceea ce se afimă ca superior. Iisus slujeşte pe 
ucenicii săi la Cina cea de Taină, dar ca să le fie lor mo- 

„del, căci după aceea le spune: „Eu v'am dat o pildă ca 
-şi voi să faceţi cum am făcut eu. Adevărat, adevărat vă 
spun că sluga nu este mai mare decât: stăpânul său, nici 
apostolul mai mare decât cel ce l-a trimes. Dacă ştiţi aceste 
„lucruri, ferice de voi, dacă le faceţi”. 

Acest adevăr, al colaborării, devine tot mai evident în 
„măsura în care îl exemplificăm atât prin datele expe- 
rienţei sau ale filosofiei, raţionale sau empirice, cât 
şi prin datele ştiinţifice, artistice, morale sau reli- 

» gioase. Aceasta se va vedea progresiv în lucrările care. 
urmează, Ştiinţa, dacă este integrală, nu nesocoteşte nicio 
„metodă, nicio disciplină. Ea recurge atât la experienţă câț 
şi la rațiune, precum şi la intuiţie, credinţă, rugăciune. Mai 
mult încă, ea ne face să vedem că ea există cu atât mai 
mult în plinătatea sa când ia forma rugăciunii, în sublimul 
“sens al acestui cuvânt. 

21, Puteza să citia + numeroase cazuri de ale savanților 
pentru a ilustra teza. noastră, Printre ele sunt acelea
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ale lui Pasteur sau Alexis Carrel. Se ştie că Pasteur, . 
înainte de a, intra în laboratorul său în.care a adus. 
atâta bine omenirii prin știință, își făcea cu pietate Tugă- 
ciunea, se purifica, să fie fără de prihană, -să-, ajute 
Dumnezeu în cercetările lui. 

Să considerăm cazul cunoscut din tâmpul când apare 
„actuala noastră “lucrare de Filosofie Creştină, acela al 
D-rului Alexis Carrel, automul cărții întitulată Omul, a-. 
cest necunoscut, — L/homme, cet. inconnu. Punctul său 
de vedere nu este, fireşte, absolut identic aceluia al nos- 
tru ; în virtutea însăși a propriei noastre doctrine, noi nu . 
putem să pretindem aceasta. Cu tot spiritul de armonie 
care o animă, această carte are pronunțată mai mult ten- 
dința empiristă mistică, pe care o întâlnim în intuiţionis- 
mul lui Bergson sau pragmatismul lui J ames, decât ceea ce . 
știm că alcătuește spiritul de armonie perfectă în creşti- 
nism. Totuși, ea formează unul din faptele care se pot 
cita, ca exemplu, ca ilustrare, în. sprijinul filosofiei noas- 
tre creștine. Incât aceia care iau în deriziune constatarea 
că rugăciunea este metoda printre metode, să nu.se pro- 
nunţe cu ușurință, să fie mai întâi cel puţin la nivelul 
cuiturii unui Pasteur sau Alexis Carrel. Nu ma: stăruim 
asupra altor mari spirite care, ca Iisus Hristos, apostolul 
Pavel, Augustin, Ioan Damaschin, Toma din Aquino, 
Copernic, Bacon, Galileu, Descartes, Pascal, Locke, 
Newton, Kant, Maine de Biran, Auguste Comte, au prac- 
ticat cu atâta pietate rugăciunea. 

Acela care scrie această carte, zice Alexis Gazrai, este 
un om de știință. Aproape fiecare frază exprimă munca 
unui savant, a răbdătoarelor lui cercetări, uneori chiar a “ 
întregii sale vieţi consacrată studiului. Și am scris-o pen- 
tru a utrage atenția asupra faptului că ştiinţa s'a aplicaţ . 
aproape. exclusiv: cunoașterii materiei. Ci ea trebue să-l 
studieze şi pe om, pentru a ne face să înțelegem rostul 
nostru în lume, în vieață, să nu mergem pe căi greşite,
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printr'un materialism exagerat, spre degenerescență. - A- 
cest studiu trebue să fie pozitiv, empiric, dar să nu exclu- 
dă celelalte metode ca raționalismul, credința. Astfel ne 
pătrundem de adevănul că aceasta din urmă se afirmă mai 
profundă decât certitudinea dobândită prin experienţă şi 
raţionament, că rugăciunea înseamnă înălțarea mistică în 

„ care conștiința se absoarbe î în principiul imanent: şi trans- 
cendent lumii, a - 

Aceste cuvinte ale lui Carrel sunt, după cum mărturi- 
sește el însuşi, ale unui savant care, și-a consacrat vieața 
pentru a şti în ce consistă ştiinţa. Atitudinea sa, chiar dacă 
nu se înfăţişează ca âbsolut creștină în sensul nostru, 

» constitue unul din exemplele care ilustrează teza noastră. 
Instructivă în această privință la Români “este cartea 
Dorului V. Gomoiu, Biserica şi Medicina. 

„22 Aceleaşi consideraţii se aplică tuturor raporturilor 

între existenţe, ca problema privitoare la felul de a fi al. 
părții finale a filosofiei. Pentru unii aceasta culminează 
cu ştiinţa, cu arta, morala, pentru alții cu metafizica, re- 

ligia, mistica, sau cu ea însăși. Noi zicem că filosofia apare * 

Superioară dacă ea este şi una şialta; Există o filosofie a 
artei, a : ştiinţei, matematicei, fizicei, chimiei, biologiei, 
precum şi una a istoriei, a dreptului, și o filosofie cât 
mai pură, cât nai ea însăși. Şi toate au nevoie să se 
completeze între ele, Se discută dacă logica este ştiinţă 
sau artă. Insă, dim cele spuse aici, rezultă că ea tre- 
bue să fie şi una şi alta. Se pune problema rapor- 
tului între cunoștință, sau teorie şi acțiune, aplicaţie 

sau practică. Şi se susține fie valoarea uneia, fie a alteia. 
Noi credem că cine posedă toată știința activează în mod 
perfect ; cine activează fără greșeală are ştiinţa deplină. 
Se pune întrebarea: Până unde. merge. cunoștința noastră 

asupra lumii; care îi sunt limitele; poate ea să ne 
ducă la pătrunderea totală, a universului ? ? Şi, după cum
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se ştie, se dau diferite răspunsuri, generalizându-se fie 
care în detrimentul celorlalte. Aceştia sunt sceptici, acea 
probabilişti, aceștia dogmatici, aceia mistici. Noi spu- 
nem că nu trebue să generalizăm răspunsul întrun fel sau 
altul. Căci fiecare cunoaşte, unul mai puţin altul mai. 

mult, după silinţa libertăţii sale în limitele destinului care- 
îi este dat. 

„In ceea ce. priveşte problema fiinţei, am vorbit despre- 
ea în capitolul precedent când am examinat religia creș- . 
tină. Şi acum, prin studiul continuat şi cu ajutorul creş- 

tinismului, ne explicăm cu o mai mare lumină diversi- 
tatea şi unitatea fiinţelor. Am arătat că. diversitatea. 
consistă în spiritele create de unitatea divină pentru. 
ca ele să fie, să facă una, avându-și fiecare propria: 

sa ființă. Dar există o unitate perfectă cu diversitatea per- 
fectă, Dumnezeu, pe care Dumnezeu le dă lumii ca. scop, 
model ; şi sunt în lume unități imperfecte cu diversități 

impenfecte,. și o diversitate imperfectă care trebue să se 
înalțe. Diferitele ființe erau libere, și nu toate au urmat: 

cuvenitul drum. Şi fiecare îşi are destinul său, după merit, 
prin grația divină; fiecare priveşte lumea din punctul său, 

după soarta sa, şi toate laolaltă văd întreg universul. Așa 

înţelegem de ce unele concepții se exclud între ele, de ce 
altele se completează reciproc deşi pentru autorii lor ele 
se opun. De aceea suntem în' diversitate şi căutăm unita> 
tea, o explicaţie desăvârşită. Și acum suntem mai lămu-: 
Tiți asupra constatărilor pe care le facem ; avem Tăspun- 
suri la întrebările pe care ni le punem. 

Unii explică diversitatea spiritelor. prin structura spe- 
cială a fiecăruia; alții prin mediul sau timpul în care- 

"trăim, prin ereditatea, înrâurile de care ne: resimțim; şi. 
se mai semnalează şi vocaţia pe care o avem, precum. ȘI 
întâmplări, sau factori! contingențţi; neprevăzuţi, rasa ori. 
„națiunea cărora aparținem. Pentru. noi toate acestei, şi. 
altele asemenea lor, sunt diferitele elemente :care alcă=
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„tuesc, destinul dat de Providenţă spiritelor, fiinţelor, liber- tăților, unora întrun fel, altora în altfel, aplicând legea 
meritului cu graţia divină. . , 

Libertatea se numeşte. fiinţa, ceeace este. Şi destinul 
"se chiamă însăşi libertatea în propria ei desfăşurare sau acțiune. După cum am spus, toți suntem la origine spirite, libertăţi, ființe libere, cu destinul spiritualizării, al între- 
girii libertăţii, ființei. Dar, în urma gestului prim al „ Hecărui spirit, unul dintre noi are o structură specială . întrun anumit spaţiu și timp, se găseşte într'un anumit . mediu, se resimte de unele înrâuriri, are ereditatea vo- cația sa proprie, trece prin întâmplări deosebite de ale altora, aparține unei anumite naţiuni, altul există în altfel, fiecare îşi are soarta sa, trăieşte după ea. Şi ast- . fel, ne explicăm diversitatea, ca și “unitatea, plecând dela credința în Dumnezeu perfect. i 

23. Oamenii sumt liberi, şi au, în același timp, un des- 
tin. Dar nici libertatea nici destinul nu sunt aceleași pen- . 
tru “toţi. Libertatea formează temelia fiimței noastre; şi 
destinul, scopul, consistă într'o ot mai, deplină libertate, 
raţională, cuminte, înțeleaptă, nu desfrânată. La creația 
noastră trebuia să colaborăm, pentru ca să avem același 
destin, aceeași libertate, spirituale, desăvârşite, ajungând. 
fiecare, în Dumnezeu unul, perfect, cu nota specifică în- 
dumnezeită a lucrului său. Insă unele existenţe au pro- 
«cedat așa, altele nu, Și fiecare dintre noi are cele cu- 
venite, după vrednicie, după merit, dreptate, prin graţia 
divină. Acesta: apare mai puţin liber," acela mai mult, 
"Unul nu este complet supus destinului. Altul trăieşte 
sub imperiul acestuia, și orice ar face în aotuala lui 
vieaţă, nu poate să schimbe nimie din fatalitate. Și 
totuși, dacă el se străduește în bine, silința, lui nu rămâne 

"lipsită de rod, de răsplată, înaintea veșnicului Dumnezeu ' 
care poate să-i dea oricând o existență mai bună. Sunt
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cazuri când chiar în vieaţa aceluiași om, pe pământ, unele 
părţi, momente, scene, acte, se desfășoară absolut supuse 
destinului, şi altele mâi libere. | | o 

Incât atunci când ne punem problema, întrebându-ne 
dacă omul este liber sau supus destinului, nu trebue 
numai să generalizăm formulând o soluţie cu îndepăr- 
tarea pur și simplu a celorlalie, Nu putem să spunem 
numai în chip general, excluziv, cum afirmă unii că 
“suntem toți absolut liberi, sau cum susțin alții că trăim 

„toţi absolut -supuși destinului. Ci să considerăm şi ca- 
zurile individuale. Căci există multe posibilități, Intâl- 
nim gânditori care nu sunt nici partizani ai libertăţii, 
nici ai destinului, ci ai determinismuluii ştiinţific, ai 
mecanismului. Lumea, pentru ei, este ca o mașină, după 
legi riguroase, eterne, inerente naturii, materiei. Şi 
ex:stă şi finaliști, împotriva mecanismului, determinis- 
mului științific. Unii oameni au deci o anumită soartă, 
alții altele. Dar libertatea şi destinul nostru, care sun- 
tem în succesiunea timpului, se modifică de Dum-. 

„nezeu în prezentul Lai etern, prin harul său, prin lucră- 
rile noastre, studiu animat de bine, rugăciune, după cum 
ne silim. să, mergem pe calea binelui sau a răului. | 
Unii oameni sunt buni, credincioşi, idealişti, și caută, 

prin studii, faceri de bine, milă, prin rugăciunea către 
Dumnezeu, să fie tot mai buni, credincioși, idealiști. Dar 
unii dintre ei, suferă crud, culeg roade amare de pe însăși 
urma bunătăţii lor. Ei să nu-şi slăbească virtutea, credinţa . 
lor în ideal, în Dumnezeu. Căci astfel este destinul lor 
actual, desiășurare a libertăţii, a purtării lor, Insă el poate. 
să fie schimbat, îmbunătăţit de Dumnezeu, în succesiunea 
timpului în care ei trăiesc, dacă ei stăruesc în nobleţa 
lor, fără ca această nobleță, după cum am semnalat, să fie 
slăbiciune. .In acest caz .suferințele lor, dintrun anumit 
timp, sunt încercări prin care ei trec în mersul spre bine. 

Ca să prindem acest adevăr, se cuvine să ne reamintim 

1
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că. ceea 'ce pentru. noi se desfășoară în timp, există pen- 
„tru Dumnezeu atât întrun etern prezent cât şi în suc- 
cesiunea timpului. Chiar atunci când soarta unora dintre 
noi este inexorabilă, fatală, o fatalitate, pentru un anu- 
mit timp şi loc, prin hotărîrea Providemţei, noi trebue să 
mergem cu toată stăruința, fără șovăire, pe calea virtuţii. 
Omule. nu te lăsa pradă desnădejdei. Dumnezeu veghiază. 
Și când cu gândul nu gândești, îţi trimete el ție răsplata 
mângâ:etoare dacă stăruești în bine. Din țărână Dumne- 
zeu poate să te înalțe pe culmi. La propriile tale puteri se 

adaugă sprijinul divin. Dumnezeu îți vine în ajutor. 
Aceia care susțin că destinul stă numai în puterea noas- 

tră, n'au credinţă în Dumnezeu, pertect, absolut perfect, 
nu consideră în raționamentul lor faptul că peste puterile 
noastre omeneşti, mărginite, este puterea Lui, nemăr- 
ginită. Ei au dreptate în cazul când se referă la ca- 
„pătul evoluţiei, căci atunci suntem îndumnezeiți. Cu toate p 
„acestea, tu, omule, în orice stare ai fi, să ai răbdare, să-ţi 
“dai toate silințele spre sfinţenie, și, în același timp, să te 
rogi şi lui Dumnezeu să te ajute. 

Am pierdut ce ne-a fost mai drag pe lume, fiinţa noas- 
tră scumpă, fiinţele noastre scumpe!... Așa a vrut Dumne- 
zeu... pentru binele lor, al nostru. Dar să ştim că murții 
noștri nu sunt morți în sensul în care se îrițelege de obi- 
ceiu acest cuvânt. Ei au venit de undeva, au trecut pe aici, 

_și, atât prin faptele lor bune cât şi prin cultul nostru.pen- 
tru ei, prin rugăciunile noastre, prin harul dumnezeesc, 
s'au dus într'o lume superioară. Ei sunt acum idealizaţi, 
sfințiți. Noi stăm de vorbă cu ei prin gândul cel mai pur 
-de care suntem în stare. Acum ne continuăm vieaţa într'o 
formă cât mai neprihănită. 

Şi când va voi Dumnezeu, murim. cu dragul gând, în 
Sfântul vis, că ne vom întâlni, că ne vom revedea. Și vom 
avea atâtea să ne spunem acolo sus, în lumea ideală, asu- 
pra carudei. realități... Știm, ne sfâșie despărțirea pe noi
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-. pământeni, chiar privită la lumina- adevănului, a veșnicii 
trăiri, a nemuririi sufletului. Spiritul are tăria, curajul, 
ardoarea, să primească orice lovituri, orice încercări, fără 

să se răzvrătească, dar trupul apare slab, neputin= 

cios, şovăieşte. Insuși lisus, în ceasul suferinței lui 

pământeşti, în grădina Măslinilor, la Ghetzemani, ne spu- 

ne să ne rugăm ca să nu cădem în ispită. Căci spiritul! 

este tare, sârguitor, dar camea. neputincioasă 1. Şi El se 
roagă... Să urmăm pilda Mântuitorului. Să ne rugăm pen: 

tru morţii noștri scumpi, precum ei fac acolo sus în ceruri 

pentru. noi de pe pământ. Aceasta îi place lui Dumnezeu. 

Rugăciunea are putere nu numai când o facem pentru 

moi înşine, ci şi pentru alții, pentru morții noştri. Este un 
"cult al morților. 

. Şi sunt şi oameni răi, materialiști, atei. Ei suferă de fe- 
ricirea altuia, şi se bucură de nenorocirea altuia. Ei lovesc 

cu deosebire în binefăcătorii lor. Și duc o vieaţă uşoară 

-de pe urma însăși a răutăţii lor. Astfel se manifestă soarta 

lor actuală, desfăşurare a libertăţii, a purtării lor. Cu 
toate acestea, şi asupra lor veghiază Dumnezeu. El nu în- 

cetează de a-i îndemna la spiritualizare, El este graţia. 
Omule, nu fii trufaș, Când cu gândul nu gândeşti, 'Dum- 

nezeu poata să te asvârle de pe culmi în țărână. Ci dă-ţi 
toate silinţele să te curăţi de rău, ca să poţi face binele, 

și roagă-l pe Dumnezeu să te ajute. Să nu ne lăsăm abă- 

tuţi în durere, şi să nu fim. îngâmfaţi în plăcere. Să nu 

uităm. de. Dumnezeu nici în tristețe nici în bucurie. El 
înalță şi pe cel mai căzut, care se sârguește, se roagă, 
sincer, întru. sfinţenie. Să ne gândim pururea la el, 
S'ar părea că mare însemnătate dacă - “mergem. pe calea 

„răului, a neseriozităţii, a desfrâului, sau pe aceea a bine- . 
„lui, gravităţii, sfinţeniei, răbdării, a stăpânirii de sine. În 
realitate o cale, sau alta, își are neapărat urmările sale 
mai curând sau mai țârziu. Şi ceea ce spunem. despre 

1. Evanghelia dela Matei, XXVI, a,
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indivizi se aplică şi naţiunilor, tuturor. fiinţelor. Există 
libertate şi un destin în istorie, un destin istoric al 
popoarelor legat de acela al. indivizilor 'care le alcătuesc, 
şi invers, în arătatul sens. iai 

„24. Dar admițând că soarta se schimbă de Dumnezeu 
prin lucrările noastre, studiu, - prin rugăciune, grația 
Lui, după cum mergem pe calea binelui sau a răului, nu 
“pontrazicem oare perfecțiunea divină, ființa lui neschim- 
bătoare, 'statornică, necesară ? Răspunsul este. că nu, 
deoarece, după cum am spus, ceea ce pentru existenţele 
imperfecte se întâmplă în succesiunea timpului, există 
din veșnicie pentru Dumnezeu. Din neobservarea acestei 

„distincţii provin multe nedumeriri. | 
" Acum ştim mai adânc de ce, cu toată cruzimea 

vieţii, sunt: unii care Tămân idealiști până când își dau 
suiletul, spiritul. Ei sunt după chipul lui Iisus Hristos. 
Fi, dela calvarul pe care l-au urcat, de pe Golgotha, de 
pe crucea unde sunt răstigniți de cei răi, se roagă lui 
Dumnezeu... Iartă-le lor, Doamne, că nu ştiu ce fac. Insă 
iertarea să fie cu măsură, cu înţelepciune, nu slăbiciune. 

„Să dăm plată cu ajutorul lui Dumnezeu, să nu ne răz- 
_bunăm singuri. El va răsplăti pe fiecare după merit, 
mai curând sau mai târziu, și prin graţia lui, Acum prin- 
dem tâlcul cuvintelor dela începutul lucrării noastre. Ce 
crudă este realitatea... Și, totuşi, străbătând-o cu inimă 

„Kurată, ne urcăm la Dumnezeu. Lumea ne apare fără de 
_noimă, dar ea cuprinde un adânc înțeles dacă avem £re- 
dință. La capătul vieţii acelora care au trăit-o senin, 
străluceşte aşa de frumos idealul, către care se îndreaptă 
seutletul... Chiar pe aceia care au păcătuit Dumnezeu îi 
îndeamnă fără încetare Ja mântuire. | 

Există oare suflet ? Este el muritor sau nemuritor ? 
Cine a urmărit cele ce am spus, şi-a formulat răspunsul. 
Sunt argumente pentru şi contra, de diferite categorii.



CE ESTE FILOSOFIA. DUPĂ STUDIUL CREȘTINISMULUI 251 

Dar. printre acestea noi avem. credinţa, care alcătueşte 
dovada cea mai puternică. Există suflete. Le-am definit. 
Şi sunt unele care au greșit mai puţin, altele mai mult. 
Cele dintâi, prin ceea ce numim moarte, s'au dus din 
lumea trecătoare de aici spre vieață veșnică. Cele din - 
urmă nau pierit încă, . sunt supuse judecății. Și, prin 
Slinţa lor, prin ruga noastră, a celor rămaşi, către Dum-. 
nezeu, prin practicarea virtuţilor noastre, ele se pot 
mântui cu ajutorul: graţiei divine, să fie şi ele spirite 
sfinţiite, Noi, cei rămași, să nu încetăm a ne ruga pentru 
cei plecaţi,. să se înalțe la Domnul etern. De acolo de 
sus ei, la rândul lor, sa roagă pentru noi. 

- In acest chip pricepem mai bine de ce suntem în 
stare de problematism, mergem din întrebare în între- 
bare, şi avem datoria să ne continuăm studiul; de. ce 
concepţia noastră trebue să fie explicaţionistă, nu. exclu- 
zivistă fără convingerea profundă a unei prealabile cer- 
cetări, de ce căutăm. tot mai mult unitatea în diversi- 
taie. Căci suntem hărăziți .să realizăm necontenit per- 
fecţiunea, fiecare din punotul nostru de vedere pe: care 
îl avem la un moment dat. Plecăm asia o problemă. Dar 
soluţia la care ajungem formează o nouă problemă, şi 
trebue să ne continuăm studiul: în vederea s , scopului pe 
care îl avem... | aa: 

Pentru a nu cădea întrun dogrnatistm exagerat, pre- 
zumţios, periculos, sau invers în scepticism, se cuvine . 
ca în diferitele probleme; cum este, de ex, aceea a orien- 
tării profesionale, să se țină seama și de problema desti- 
nului şi a libertăţii, în înţelesul nostru creștin, pe lângă 
datele ştiinţelor, pozitive, dela-un moment dat, care sunt 
aproximative. La unii destinul consistă mai ales întz'o 
anumită posibilitate, sau într'un anumit dar, la aiții în 
mai multe posibilităţi, sau daruri de egală vale are, şi 
așa mai departe. Experienţa, 'experimentația, să concorde 
șu raţiunea şi invers. Câtă claritate rar aduce creștinis- 

17
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mul problemelor puse de psihologie, dacă psihologii ar 
„căuta să-l cunoscă în înţelesul său studiat, amintit de 
noi aici. 

25, Şi găsim soluţii tot mai mulţumitoare la chestiu- 
nile pe care ni le punem, dacă le examinăm şi la lumina 
unei cunoștințe cât mai depline a creștinismului. Pesi- 
miștii sunt impresionați de răul din lume. Optimiștii văd 

"inele. Fiecare examinează lucrurile din penspectiva sa, 
şi constată câte o parte din adevăr. Unii sunt eiști, cred 
in Dumnezeu; alții se declară atei, îl neagă. Dar dacă toți 
şi-ar continua sincer drumul până la capăt, s'ar întâlni 
în acelaş întreg adevăr, Pesimiștii ar constata și subiimul 
vieții, optimiştii şi-ar da seama şi de cumplita mizerie; 
şi-ar explica de ce unii sunt atei, şi de ce alții sunt 
teiști. Şi ar căuta cu toţii să se îndumnezeiască, să în- 
făptuiască binele, faţă de rău.. Unii obiectează că este. 
ușor să încadrăm orice problemă în Evanghelie deoarece 
aceasta se potrivește la orice. Dar noi răspundem că toc- 
mai aceasta constitue marea putere a Evangheliei, carac- 
terul său dvin, Ea se adresează oricărei minţi, dela spi- 
ritul cel mai umil până la cel mai profund pătrunzător, 
şi este înţeleasă de oricine 'care prin toate mijloacele 
caută s'o înţeleagă. Ea apare pentru suflet ceea ce ar fi 
pentru corp un medicament care ar tămădui toate boa- | 
lele dar care, din nefericire, nu există încă. Ea tămă- 
duește durerile sufleteşti înrâurind asupra celor trupeşti, 
după voinţa supremei înţelepciuni divine. i 

Totuşi concepția noastră nu consistă numâi în ceea ce 
se numește melior:sm, potrivit căruia lumea se află pe cale 
de perfecţionare; ea este și meliorism, dar nu numai atâţ, 
căci, am văzut, lumea, pentru noi, există şi în forma- 
ție .și deplin formată. Filosofia privită în "perspectiva 

„ «creștinismului are un domeniu mult mai cuprinzător decât 
„i se atribue de către unii, sau alţii, Ea se găseşte nu numai
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_Ân doctrinele sistematizate ale filosofilor propriu ziși, ci şi 
„în proverbele poporului, în toate manifestările vieţii, ale 
«culturii, în artă, istorie, ştiinţă, morală sau religie. Acest 
„sens i l-am dat noi când am scris Filosofia Românească, 
„Pentru a formula caracteristica tradițională a acestei 
filosofii. Unii i-au recunoscut semnificaţia, dar alții l-au 
luat în deriziune. Şi nu este vorba numai de filosofia ro- 
„nânească ci şi de aceea a oricărei națiuni, a omenirii, 

Acest domeniu cuprinzător spunem că îl are filosofia 
-areştină. Şi așa pătrunde ea în taina vieţii spre a ne-o 
lumina. Fiind în acest chip, filosofia apare ceea ce:ea - 
iirebue să fie, o filosofie creștină, fie că se etichetează 
„Sau nu sub această denumire, Aceia care o. profesează, 
fie că îşi zic sau nu filosofi creștini, au nobleţa creş- 
tină în cercetările, în discuţiile lor. Putem să cităm 

*ca exemplu clasic în această privință modul, tonui, ci- 
vilizat în care raționalistul Leibniz discută doctrina 
-empiristului Locke. Astfel, filosofia creștină vine ca o 
«medicină a sufletului, prin spiritul său de purificare. 
Ea este animată în toate metodele sale de neprihana ru- 
„găciunii. Această puritate constitue una din caracteris-. 
ticile ei esenţiale, care dă o mare putere acelora care 
- au. Unii au apreciat acest gând evangelic, pe care 
l-am mai spus, pe care îl repetăm aici, alţii l-au neso- 
<otit. Noi stăruim asupra lui, cunoscându-i fundamen- 
tala sa importanță. Observarea lui duce la propășire 
indivizi şi naţiuni, — şi nesocotirea lui: duce la catas-: 
troă indivizi şi naţiuni. Se pot cita exemple foarte sem- 
nificative, E | 

'26.Problema valorilor, atât de discutată, ne apare ma 
inteligibilă dacă o examinăm și în perspectiva filosofiei 
„noastre creștine. Ea se definește în multe feluri. Pentru 
„moi valoarea înseamnă, între altele, ființa în raport cu 
altă ființă care se află, sau pe care noi o situăm, pe e
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“treaptă mai jos sau mai sis în scara perfecțiunii, sau a: 
divinului, adică a adevărului, frumosului, binelui, iubirii,. 
cu un cuvânt a spiritului. Incât ea se defineşte în legă-.- 
“tură cu valoarea absolută, Spiritul sfânt, Binele suprem,. 

-Perfecţiunea, Dumnezeu, iubirea, propăvăduirea lui 
Hristos despre care am vorbit. Constatăm o scară de va=- 

lori dela ființa cea mai de sus până la cea mai de jos. 
„Realitatea nu consistă numai în raportul între spirit. 

şi materie, așa cum se admite de obiceiu, ci există spirit. 

“bun, şi spirit rău, și între ele materia, şi sunt numeroase: 

"-grade. Şi fiecare conștiință dă preţ după deştinul său 

celorlalte 'existenţe. Unii, ca Nietzsche, năzuesc la o filo-- 

„sofie care să depăşească -sau să răstoarne pe Socrate, pe 

“Hristos; şi mulți merg pe acest drum. pentru a fi origi-- 
“nali; valoarea pentru €i este o răsturnare, anume inver-. 

ulia cesa ce fusese declarat ca prețios înaintea lor; alţii 

"condamnă orice sistem diferit, chiar cât de puţin, de- 
:Evanghelie. Unii văd superioritatea științei, ca de ex. a. 

„chimiei, în puterea sa de distrugere; alţii în contribuţia. 

“ei constructivă pe calea propășirii. Dar noi, raportân-.. 

du-ne la Evanghelie, zicem: valoarea noastră consistă în 

'a ajuta și pe cel slab să fie tare, fără să cădem în slăbi-- 
ciune, aplicând, în urma profundei 4 convingeri, legea. drep- 
tății, a meritului. 

Dacă ar îi 'să ne ocupăm aici în special de această. 
„problemă am vedea tot mai limpede cât de inteligibilă 
ne apare ea la lumina învăţăturii lui lisus. Ea se găseşte 
în. legătură cu „celelalte probleme, ca aceea a fiinţei, Eber- 
tății, destinului, a binelui, răului, a metodei, cunoștinței, 
artei, ştiinţei, moralei, credinței, rugăciunii, a mântuirii, 
fericirii. Intrebându-ne ce înseamnă valoarea, sau, cum. 
se zicea în antichitate, ce este binele, noi răspundem : 
Dumnezeu. El, care exprimă “iubirea, mila, grația, cu: 
prinde binele, “valoarea, înţelepciunea, „adevărul, ca mo-=. 
del al lumii, al creațiunii sale.. Dar tocmai de aceea. 
există o scară.
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_ Atunci -când :lisus explică aceluia care îl: numeşte 
“bun, că binele este unul singur, Dumnezeu, el nu exclude 

însuşirea de bun la celelalte existenţe, căci altiel nu ne-ar 

mai fi învăţat să fim desăvârşiţi, ca Tatăl, să fim una cu 

el. Ci voieşte să ştim că binele propriu zis, ebsolut,. 

complet, pe care trebue să-l luăm de model, criteriu, la 

care trebue să -năzuim, înseamnă Perfecţiunea, Dumne- 

„zeu. Evanghelia, pentru a fi înţeleasă, se cuvine, după 

-cum am mai arătat, să fie cercetată, interpretată, între- 

„gindu-i textele unele prin altele. Un prieten de ex., se 

numește bun. Dumnezeu este bun mai presus. El se 

chiamă Domnul, desăvârşit, a tot ce exisă, iubirea de- 

plină, grația, idealul. Să-l luăm ca pildă. In acest scop 
'ni se propovăduește că trebue să ne iubim unii pe alţii, 

-că nu este mai mare dragoste | decât să-şi dea cineva 

„"vieața pentru prietenii săi. O atare dragoste constitue 

- înălțarea diversității imperfecte a valorilor, relative, ca 

-diversitate «perfectă în unul, Dumnezeu, Tatăl perfect, — 

“valoarea absolută 1. 
„ Problema “valorilor se găseşte strâns legată de aceea 

a ființei, a ipostaselor. Cuvântul ipostasă va să zică şi 

_gituaţie, atitudine, însușire, rol, funcţie, lucrare, ca şi 

“fiinţă, substanţă, realizare, faţă, înfăţişare esenţială, per- 

soană. Incât, în orice atitudine ar fi, o fiinţă să radieze 

iubirea evangelică. Așa urcă ea scara valorilor. Să nu 
apară în false ipostase, prefăcute, rele, josnice. Am arătaț 

“anterior semnificaţia  ipostaselor. 

27. Pentru a ne pătrunde de importanța creștinismului . 

'în explicarea lumii, să examinăm încă unele din chestiu- 
“nile pe care ni le-am pus, pe care ni le punem. Să.con: 

siderăm problema raportului între om ca individ și socie=: 

“tate. Am văzut ce este omul. Se ştie că şi cuvântul socie- 

  

"1, CE. Evanghelia dela Matei, V, 43; XIX, 17. Evanghelia dela 
“Marcu, X, 18. Evanghelia dela Joan, XV, 12-—13, ,
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tate se definește în multe moduri. După Aristotel socie- . 
tatea înseamnă grupul de oameni alcătuit de aceştia prin- 
însuși felul lor de a fi, prin însăşi proprietatea lor înnăs— 
cută de a îi an:male sociale. Omul simte ca o lege organică. 
necesitatea să fie în legătură cu omul, şi astfel se formează, 

„prietenia, familia, feluri'ale formei sociale, —< ă 
"Apoi alţii, ca Jean' Jacques Rousseau, autorul Contrac-- 

tului Social, definesc societatea ca fiind gruparea ca Te-. 
zultă dintr'un contract voluntar, nu dintr'o unire naturală; 
între oameni. Aceştia trăiau liberi, izolaţi în starea de: 
natură, și f:ecare se bucura de bunurile universului care- 
„nu erau proprietatea, particulară, a nimănui şi erau ale- 
fiecăruia. Dar de când au convenit, de când s'au învoit să. 
se unească, formând societatea, oamenii “au conrupt, sunt. 
întrun şir de mizerii, de suferințe, Incât, dat fiină. 
că nu putem să revenim complet la starea de natură, tre 
„bue să organizăm societatea așa ca să fie mai lipsită de- 
neajunsuri. Și sunt încă numeroase concepţii deosebite de: 
aceea a lui Aristotel sau de aceea a lui: Rousseau. 

Tarde susține că societatea consistă într'o colecţie -de- 
fiinţe care sunt pe cale de a se imita între ele, sau care; 
fără a se imita actualmente, se aseamănă, au ca trăsături 
comune copiile vechi ale unuia același model. Adică socie-. 
tatea este colecţia de fiinţe care împlinesc legile imitaţiei.. 

- Și alţii constată că societatea va să zică o reunire de-: 
oameni care sunt împreună în mod conștient prin aspi=- 

„Taţii comune, care urmăresc realizarea aceluiași scop. - 
Pentru noi fiecare din tezele enumerate exprimă un: 

adevăr, Dar trebue să mergem mai departe decât ele, de-. 
cât fiecare din ele, cu ajutorul creștinismului, spre a cu- 
noaşte adevărul cât mai în plinătatea lui. Noi mai adău:- 
găm că societatea este grupul de fiinţe, animale sau. 
oameni, plante, :corpuri, are trebuia să fie: alcătuit. 
de spirite prin libertatea şi după destinul lor, date: 
de Providenţă, în vederea înfăptuirii binelui, așa cum.
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am expus. Astfel, ea există inerentă omului, cum 
afirmă Aristotel. Insă ea înseamnă mai mult decât 
spune el. Noi mai explicăm că ea își are originea în 

Creatorul universului, şi că, fiind spirite, voințe libere, 

" având libertate, unii oameni, păcătuind, dau adesea socie- : 

tăţii altă formă decât cea cuvenită. Și în acest caz are 

dreptate Rousseau când o condamnă. Cu toate. acestea el 
nu are dreptate când ia această formă greşită drept socie- 

tatea însăşi în general. Suntem de acord cu Tarde.că legile 

imitaţiei caracterizează societatea. Dar noi aducem lămu- 

rirea, stăruind asupra ei, că aceste legi provin din faptul | 

- că toate existenţele sunt făcute după chipul lui Dumnezeu, 

că fiinţa pe care ele trebue s'o imite în ultimă analiză este 

Creatorul lor, sublimul model. De aceea cel inferior 
imită pe acela pe care îl socoteşte superior, | 
Admitem şi pe aceia care observă că societatea va să - 

zică o reunire de oameni care sunt împreună în mod con- 

ştient prin aspirații comune, urmărind realizarea aceluiaşi - 

scop. Dar noi căutăm să precizăm că reunirea conștientă, 
aspiraţiile comune, urmărirea aceluiaşi scop vin din liber- 

tatea oamenilor şi ele vin şi din destinul dat acestora de 

Providenţă. La baza tuturor formelor sociale, — familie, 

corporație profesională, națiune, rasă, umanitate, religie, 

— trebue să fie dragostea creștină, prietenia. Frumos 

descrie Cicerone în mod tradițional filosofie, clasic, ami- . 
ciţia, analizându-i însușirile, dar ce sfânt ne vorbeşte 
Hristos când ne spune, în cutremurătoarea parte finală a 

Evangheliei, că prietenia este cea mai mare dragoste. 

Şi mai jos decât societatea umană întâlnim pe cea ani- 
mală, după cum mai sus.se găseşte aceea a spiritelor su 
perioare, potrivit explicaţiilor pe care le-am dat. Societa- 
tea -umană este treptat conștientă; cea animală coboară, 

„după felul: componenților săi, până la automatism; 

aceea a spiritelor superioare înalţă conştiinţa la dragos- 

tea sfântă. Aşa ne lămurim raportul între om ca individ
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și societate. Omul trebue să meargă ânimat de dragoste, 
nu silit, până a-şi da vieaţa pentru propășirea societăţii 
din care face parte, Dar societatea, la rândul ei, are - dato- . 
ria, cu aveeași dragoste, să-i garanteze individului liberta- 
tea, posibilitatea, de a-și îndeplini destinul, nu să-l pună 

“în conflict. i ca e 
-. “Conflictul aparține lumii imperfecte, nu celei desăvâr- 
şite. Superioară apare forma socială care ne duce la uni- 

“tate făcându-ne să ne păstrăm individualitatea, personali- 
tatea. In lumea spirituală există armonie între formele 
sociale, între prietenie, familie, grup profesional, na- 
ţiune, rasă, umanitate, religie. Insă armonia clară de pe - 
dreapta de sus, devine confuză pe cea de jos, şi mai 
mult sau mai puţin completă în stările intermediare. - - 

Aşa ne explicăm şi legea. numită a participaţiei formu- 
lată de L&vy-Bruhl, şi care altfel s'ar părea oarecum de 
neînțeles. La popoarele de civilizaţie inferioară, observă 

„ L&vy-Bruhl, fiinţele, deşi diferite, sunt una şi: aceeaşi fiin- 
ță, putând să fie luaţă una în locul alteia. Adică obiectele, 
fiinţele, fencmenele pot să fie, întrun chip de neînțeles 
pentru noi, în același timp ele înșile şi altceva decât ele 
înșile, participă împreună. Cu alte cuvinte, pentru această 
mentalitate, nu există o deosebire radicală între unul 
şi mai mulţi, între același şi altul, Dar, observăm noi la 
Tândul nostru, această lege formează tocmai unul din 
exemplele care ilustrează, care confirmă -teza: noastră, că 
lumea este şi diversitate şi unitate. Apoi trebue să ştim 
că unii văd lucrurile mai clar, alții mai obscur, E 
: Printre interpretările obscure, ale adevărului că lumea 
se înfăţişează în același. timp ca diversitate şi unitate, 
găsim magia. Ea se defineşte, şi ea, în multe moduri. Dar, 
pentru moi, magia înseamnă Şi concepția confuză, — un 
amestec nedeslușit 'al formelor cunoștinței, — artă, știință, ; 
filosofie, religie, — conform. căreia omul poate, prin dife-
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irite procedee, să-și ajungă un anumit scop, bun;sau rău. Ea 

este admisă de spiritele simple la care formele cunoştinr 
4ei sunt nelămurite. Ea nu are înrâurire fără cuveniţele 

axplicaţii asupra. omenilor luminaţi. în specialitatea lor, 

Artişti, savanţi, filosofi, şi cu atât mai puţin asupra 

oamenilor care au o credință luminată, ca cea creștină, 

în Dumnezeu perfect. Mai ales în acest din urmă caz, 

ştim că mai puternică decât orice cembinaţie omenească, 

oricât de diabolică ar fi ea, există acțiunea noastră ani- 
mată de rugăciunea credinţei noastre, care ne fereşte 

de rău, care ne ajută în realizarea binelui, nu şi a rău- 

lui. Dar şi magia are diferite forme, dela aceea care 
caută să, înlocuiască puterea lui Dumnezeu prin puterea 
omului, până la 'aceea, care invoca și puterea lui Dum- 
-nezeu pentru sporirea puterii omului. Aceea aparține 
spiritului rău care l-a ispitit pe Iisus în pustie; aceasta 
este a magilor care au venit să se închine la nașterea lui 
Hristos. Şi între ele sunt multe genuri. Incâtţ toate se 

“explică mai bine dacă recurgem şi la cunoştinţa religiei 

creştine” pe care am expus-o.: 

Legile formulate de oameni trebue .să exprime - legile 
- divine. Dar ele sunt o traducere imperfectă a acestora, 

după felul oamenilor. De aceea se cuvine ca ele. să fie in- - 

terpretate, pentru a fi o traducere cât mai exactă a legilor 

divine, Căci, după cum ne spune: Sf. Scriptură, litera 
omoară, dar spiritul dă vieață. Una dintre ştiinţele care se 

ocupă cu studiul legilor privitoare la raporturile dintre 

oameni în societate, aşa cum, în alt mod, Fizica sau Chimiă - 

„se ocupă cu studiul raporturilor dintre fenomene 'în na 

“tură, este Dreptul, ştiinţa dreptului. Insă nu toți juriști 

concep la fel această disciplină. Şi multe nedreptăți se 

fac în numele dreptăţii, dacă nu se âplică spiritul creş- 
tin, Când judecăm trebue. să ne pronunțăm cât mai în 
cunoștință de cauză, nu cu ușurință. . Să. completăra 

legile unele prin 'altele. pentru a realiza binele, a face



266 : „ FILOSOFIA CREȘTINĂ 

dreptate. Dreptatea se numeşte binele realizat, după 

cum dreptul se chiamă proprietatea în vederea bine 

lui. Când judecăm să nu ne jucăm cu vieaţa, cu onoa= 

rea oamenilor.-Milă voiesc, iar nu. jertfă, zice Mântuitorul, 
Dacă aţi fi ştiut ce înseamnă milă voiesc, iar nu jertie, 

maţi fi osândit pe nişte nevinovaţi. Să nu credeti că am. 

venit să stric legea. Am venit nu să stric, ci să împlinesc, 

Deci, prin credinţă desființăm noi legea? Nic:decum.. 
Dimpotrivă, noi întărim legea. Dar mila noastră să fie cu 
măsură, înțeleaptă, nu slăbiciune. Iertarea are o margine : 
de șaptezeci de ori câte şapte. Insă în toate să fie dreptz= 
tea,. cu graţia divină, în scopul îmbunătăţirii. E , 

„28. Un alt exemplu care ne arată importanţa creştinis- 
mului, a filosofiei noastre creştine, pentru clarificarea 
întrebărilor pe care ni le punem, îl găsim în problema: 
limbajului. Se ştie cât-de desbătută apare această ches- 
tiune. Se afirmă că limbajul este de origine divină ; să 
gusține că el consistă în creaţia proprie a oricărei viețui 

toare. Unii îl consideră ca rezultat al experienţei; alţii ca 
produs al rațiunii. Şi o teză se opune adesea celorlalte. 

„Pentru noi o soluție explică pe celelalte și se explică prin” 
ele. Nu intrăm aici în istoricul. problemei. Dar să privim 
lucrurile şi prin prisma doctrinei noastre, La origine toate 
fiinţele au fost spirite create de Dumnezeu în scopul spiri- 
tualizării. Ele erau mai aproape de pertecţiune decât sunţ 
oamen:i pe pământ, şi aveau toate mijloacele, deci şi lim= 
bajul, mai aproape de perfecţiune, pentru ajungerea la 
scop. Acest limbaj era al tuturor spiritelor şi totuși fiecare 
trebuia să-şi aducă propria contribuţie la desăvârşirea lui 

"pe scara spiritualizării. E] era o exprimare, o traducere, a 
unui spirit, — simţire, gândire, voinţă, — către: 'celelaite, 
dar o exprimare, o traducere, nai spiritualizată decât se- 
constată acum la oameni, 
„ Pentru a ne face o idee, a avea o imagine, despre ceea
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ce era la început ne putem referi, între altele la mu-. | zică. Muzica va să zică limbajul care se adresează mai 
mult sau mai puţin tuturor, şi care este înţeles mai mult 
sau mai puţin de toţi, de fiecare în felul său. Dar această: 
imagine se înfățișează încă prea pâlidă, prea materială, 
căci muzica pământească aparţine spiritelor căzute. Tre- 
bue deci să ne închipuim o muzică superioară, neatinsă 

„încă de o ființă umană aici pe pământ, şi care numai prin 
gând se transmite. A: survenit păcatul. Atunci fiecăref 
fiinţe i s'a dat destinul său după cum s'a suit sau s'a cobo- 
rît pe scara spiritului. Acesta are un spirit mai desvoltat. 
făcând parte dintr'un anumit grup, sau neam, într'un anu- 
mit mediu, spațiu, țară, timp, acela mai puţin desvoltat, 
într'un grup, neam, mediu, spaţiu, țară, timp. a 

Prin urmare pentru unul limbajul are o origine mai 
cu seamă 'spirituală, se afirmă mai spiritualizat, pentru 

„altul invers; şi se întâlnesc multe. forme.. Iacât sunt di- 
ferite explicaţii, care trebue să se completeze, nu există . . 
o singură explicație, cu excluderea celorlalte. Şi orice . 
limbaj omenesc propăşeşte când se spiritualizează mer* 
gând spre simfonia care a fost la origine şi care trebuia, 
să se desăvârșească. Așa ne dăm seama de vraja muzicii 
asupra sufletului. Sub farmecul ei sufletul este fie dus, 
melancolic, nostalgic, spre început, la ce a fost odată 
mai. adevărat, şi mai frumos şi mai bine, — fie avântat 
cu ardoare: către culmile dela capătul final, unde stră- 
luceşte idealul, fie transportat dintr'o lume în altă lume, 
Filologii, lingviştii, literați, artiștii pot să ilustreze prin 

„ numeroase exemple această versiune. 

29..Să considerăm aici mai de aproape o problemă cu. 
privire la una din formele sociale care a preocupat, preo- 
cupă, mult mintea omenească, — problema națiunii în de- 

„gătură cu umanitarismul. Unii sunt naţionalişti extremiști, 
„Ei cred că omenirea progresează prin. națiunea căreia ei.
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aparţin şi pornesc împotriva celorlalte, pentru a le cuceri. 

Alţii sunt umanitarişti exageraţi, cosmopoliţi. Ei: susţin 

"că naţiunile sunt ficțiuni ale minţii noastre inferioare, care 

trebue să dispară pentru ca, dispărând odată cu ele şi răz- 

boiul, propăşirea noastră în cultură, în civilizaţie. să fie 

" completă. Nu există, zic ei, decât un singur Stat: univer- 

sul, lumea, omenirea. Şi sunt diferite alte concepții pri: 

vitoare la problema naţionalismului, sau a umanitaris- 

mului, 

Dar noi, admiţâna filosofia creştină în înţelesul pe care 
J-am stabil:t, Ştim că lumea este o creație a lui Dumnezeu, 
a fiinţei absolut perfecte, cu scopul ca ea să-l caute 
pe Dumnezeu, să-l cunoască, să realizeze binele, spiritul, 

idealul, pentru a fi fericită. Spre acest scop, după - cum 
am văzut în textele citate din Noul Testament, omen:rea 

"-a fost împărţită de Dumnezeu în naţiuni. Acestea nu tre- 

bue deci să fie unele împotriva altora, și nu există ca sim- 

ple plăsmuiri ale minţii noastre omeneşti inferioare. Na: 

ţiunile sunt de esenţă divină, creații ale divinității, şi apar 

prețioase în măsura în care cooperează între ele în vede- 
rea desăvârşirii. De sigur, dacă o privim în formaţia ei 
<ontingentă, empirică, istorică, pământească, o naţiune 
este una din formele societăţii umane, un grup de oameni, 
„dintre care unii rudă la origine, de acelaşi sânge, legaţi 
între ei prin trecut, și care au, sau trebue să aibă, o Vară, 
o patrie, o limbă, un Stat, aspirații comune. 
„Cu toate acestea, dacă îi căutăm ultima sa explicaţie ne: 
cesară, neamul se definește prin grupul de oameni cei mai 
uniți între ei, care purced dela religie, o formă superioară . 
a unirii, pentru a realiza religia, unirea, reunirea desăvâr- 
şită. Puterea sa merge dincolo de simpla legătură de afa- 

„ceri comerciale, materiale, pământeşti, sau de solidarița- . 
tea profesională, egoistă, dincolo de familia animală, de 
prietenia obișnuită, deasupra umanitarismului imperfect, 
:— mai presus de religia excluzivistă, către prietenia, soli- 
daritatea profesională, familia, națiunea, rasa, omenirea,
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religia în plinătatea lor evangelică, sublimă. Căci în orice 
grup am fi, oricât de puţin sau oricât de mult numeros, 

prietenie, familie, naţiune, rasă, omenire, religie, avem 

datoria să fim unul pentru toţi şi toţi pentru unui. Şi 
ceea ce spunem cu privire la naţiune, se aplică oricărei 

forme a societăţii, fie ea prietenie sau familie. Toate sunt 

dela Dumnezeu în arătatul scop. Oamenii se grupează în 

naţiuni, după destinul lor, prin voinţa divină, şi prin 

libertatea lor, pentru ca ei, prin puterile cele mai unite, 

prin legăturile trecutului, năzuinţe comune, aspirații spi- 

rituale, artistice, științifice, filosofice, metafizice, morale; 

-religioase, să înfăptuiască idealul, să spiritualizeze ma- 

teria, spiritul rău, în vederea binelui. 

Naţiunile sunt grupurile de oameni alcătuite de aceştia 
după libertatea şi destinul lor prin voinţa divină. Ele iau 

- diferite forme în cursul timpului după soarta oamenilor 

care le alcătuesc. Uniii sunt hărăziţi să-și împlinească des- 

tinul într'o anumită grupare, prietenie, familie, profesiune, 

naţiune, ţară, religie, alții în altele. Fiecare să-și facă dato- 

ria unde a fost pus, să năzuiască la înălțarea sa, a grupului: 

său şi a celorlalţi în spiritul Evangheliei. Existența naţiu- 
nilor face una cu aceea a oamenilor care o compun, şi 
„existenţa acestora consistă în aceea pe care am explicat-o - 

anterior. Naţiunile sunt din eternitate, ca şi celelalte for- 

„me sociale, însă ele aveau, au, ca ideal, să aspire a fi desă- 

-vârşite, într'o armonie perfectă, nu să se manifeste în ac- 

tualele lor forme imperfecte de pe pământ. Şi rolul nostru 

seste să facem ca naţiunile să fie ceoa ce ele trebue 

să fie. In acest sens afirmăm, că există un destin în 
istorie, un destin istorie al popoarelor exprimând pe acela 
al indivizilor care le alcătuesc, și libertatea de a-l împlini 
sau nu, fiecare fiind răspunzător, primind sancţiunea faptei 
sale. Accentuăm că nu sunt în lume numai materie şi spi- 
rit. în . general, cum se admite adesea. Ci universul 
consistă în spirit bun şi spirit rău, în raporturile cu mate- 
ria, așa cum am arătat.
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30. Naționalismul, în dreapta lui înfățișare, înseamnă 
doctrina care ne învaţă că oamenii sunt împărțiți în na- 
țiuni pentru ca ei să-și împlinească datoria, să îie fericiţi, 
-dându-și tot ce au mai preţios bunei spiritualizări a nea- 
mului lor, în țara hărăzită de Providenţă, spre armonia 
“universală. El se poate susţine prin argumente atâţ filos0- 
fice, metafizice, cât şi artistice, ştiinţifice, morale, reli- 

„gioase. Dar să ştim că temeiurile religiei creştine dau o 
“mare putere 'şi celorlalte. a - 

Această afirmaţie pare multora “paradoxală, deoarece o 
„lectură superficială a Noului Testament a acreditat pen- 
tru unii părerea că învățătura lui Iisus este cosmopolită. - 
Totuși, dacă studiem cu grijă, constatăm că religia creş- 

_timă exprimă un naționalism care nu se opune umanitu- 
„Tismului ; sau un umanitarism care nu respinge naţiona- 
Jismul. Suntem aici în prezenţa unui adevăr pe care unii 
nu l-au înţeles încă, dar care pentru alții a fost, alcătueșşte, 
„andela călăuzitoare în vieaţă, şi pe care.noi trebue să-l 
facem din ce în ce cunoscut neamului nostru şi lumii. : 
Iisus Hristos este Dumnezeu care s'a, întrupat pentru a 
mântui lumea împărțită în maţiuni. | 

Reamintim citatele. texte din Sf. Scriptură. „Și iată că 
:0 femeie canâneancă a început să strige către el, — către 
„Iisus, — zicând : Ai milă de mine, Doamne ; fiica mea este 
chinuită rău. El nu i-a răspuns niciun cuvânt, Dar au 
venit ucenicii şi l-au rugat s'o mântuiască. Atunci a răs- 
puns Iisus: Eu nu sunt trimes decât la oile pierdute ale 

„ casei lui Israel. Dar venind ea i. se: închimă zicâna: 
Doamne, ajută-mă. El răspunzându-i zise: Nu este bine 
să luăm pâinea copiilor şi s*o dăm la câini. Da, Doamne, 

„a zis ea, însă şi câinii mănâncă din fărămiturile care cad 
dela masa stăpânilor lor, Atunci răspunzând Iisus i-a zis 
ei: o, femeie, mare îți este- credința ta; facă-ți-se cum 
voiești. Și în ceasul acela s'a tămăduit fiica ei 1... Impără= 

    

1. Evanghelia dela Matei, XV, 22 şi arm
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“ia lui Dumnezeu, — adică buna stare, superioară, — va 
fi dată acelui neam care va face roadele ei !, 

„Mai marii preoților şi fariseii au adunat sinedriul şi 
au zis: Ce ne facem ? căci omul acesta face multe minuni. 
Dacă îl lăsăm așa, vor crede toți în el, şi vor veni Roma- 
ii și ne vor lua şi ţara şi neamul, Iar unul dintre aceştia, 
Caiafa, care în anul acela era mare preot, le-a zis: Voi . 
nu știți nimic. Nu vă gândiţi că este de folos să moară un 
-om pentru popor decât să piară tot neamul. Aceasta n'a 
zis-o dela el ci, fiindcă era mare preot în acel an, a Proro- 
cit că lisus era să moară pentru națiune, şi nu numai 
pentru acea naţiune ci şi pentru ca să adune în unul pe 
fiii lui Dumnezeu cei risipiţi 2, , | 

„Dumnezeu a îngăduit ca toate neamurile să meargă pe 
căile lor, leşi mu s'a lăsat fără mărturie făcătorul de 
bine 2... Cuvântul lui Dumnezeu trebuia vestit mai întâi 
vouă, Israeliţilor ; dar fiindcă voi-nu-l primiţi, şi singuri 
vă judecaţi nevrednici de vieaţa veşnică, iată că ne întoar- 
cem spre neamuri. Căci aşa ne-a poruncit Domnul: Te-am 
pus să fii lumina neamurilor, ca să duci mântuirea până 
la marginea pământului, | 

„Dumnezeu a făcut din unul tot neamul oamenilor ca 
să locuiască pe toată suprafața pământului, determinând 
anumite timpuri şi hotare locuinţei lor, să-l caute. pe 
Dumnezeu și, dibuind, să-l găsească, deși nu este departe 
de noi. Căci în EI vieţuim, și ne mişcăm, şi suntem 5... Mie 
nu mi-e rușine de Evanghelia lui Hristos ; fiindcă ea este 
puterea lui Dumnezeu, întâi a Tudeului, apoi a (irecu- 
lui 6, Toţi care aţi fost botezați în Hristos, waţi îmbrăcat 

_«u Hristos. Nu-mai există nici Iudeu nici Grec, fiindcă 

  

1 Ibid., XXI, 43, 
"2, Evansheilia dela Ioan, XI, 47 şi ura, 
„3. Faptele Apostolilor XIV, 16—i1. 
„4. Xbia,, XIII, 46—47. 

5. Ibid., XVII, 26. 
6. Apostolul Pavel, Epistola către Roman, 1 16,
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sunteți una în. Hristos. lisus?... Dumnezeu. este. număi 
Dumnezeul Iudelior ? Nu și al Neamurilor 2 Da, şi al 

Neamurilor 2 | 
;. După cum se poate vedea, dacă examinăm cu atenție, 

citatele texte. cuprind doctrina: pe care o susțineni 

Aceia care admit naționalismul excluzivist sau. uma- 

nitarismul exagerat, cosmoplitismul, antinaționalismul, 

citează numai unele cuvinte din Evanghelie, lăsând la 

o parte altele. Ci să știm. că textele se completează între 

ele. Dacă zicem numai că Iisus n'a fost trimes decât la oile 
pierdute ale casei lui Israel ; sau numai că învățătura lui 

Hristos se adresează mai întâi Iudeului și apoi Grecului ; 

sau dacă, dimpotrivă, ne referim excluziv la expiesiurieă 
că nu mai există nici ludeu nici Grec, — atunci cădem fie 
în naționalismul exagerat, fie în 'cosmopolitism, în umaă- 
nitarismul. antinaţionalist“, Dar dacă urmărim cu grijă 
înlănţuirea gândirii prin diferitele cuvinte care o rostesc, 

atunci avem adevărul întreg. Nu putem să intrăm aici în 

amănunte. Pentru noi, care am studiat cu grija dusă până 

la pietate, Sf. Scriptură în raport <u filosofia, arta, ştiinţa, 

cu celelalte invăţături, acesta este adevărul. Creștinismul 

exprimă atât naționalismul câţ şi umanitarismul în forma ; 

lor sfântă : naționalism umanitarist san umanitarism 1 na= 

ționalist. - „ 

- Şi dacă, dela temeiurile religiei creștine privitoare la 

legitimitatea naționalismului, trecem la celelalte argu- 

mente, ştiinţifice, le înțelegem mai bine. Cea mai strălu- 
citoare treaptă, de cultură, de civilizaţie, aparţine acelui 

neam care, prin munca isa, prin studiile sale, aduce roa: 
- dele cuvenite după învăţătura eternă a lui Iisus Hristos; 

fie că există înainte sau după întruparea Lui pe pământ, 
după cum am explicat. Socrate la Greci adoră patria. 
Cicerone la Romani a fost numit Părintele Patriei: Pater 

1. Epistola către Gaiateni, III, 21—28, 
2. Epistola către Romani, III, 29: !.
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Patriae. Nu contestăm că -stoicul' Epictet, sclav libe= 
rat, înclină spre cosmopolitism, dar nu este mai: puţin 
exact .că stoicul Marcu Aureliu, împăratul Romanilor, ve- 
dea în respectul ide patrie o lege sacră, ca Socrate sau Ci- 
cerone. Descartes în. Franța semnalează că o națiune se 
afirmă cu atât mai civilizată că are lbameni care filoso- 
fează mai bine, adică raţionaliști care se înalță la credință. 
Dacă am 'continua cercetările în această privinţă, am ve- 
dea cum alți gânditori din alte ţări, creştini, ca Locke în 
“Anglia, Vico în Italia, Fichte în Germania, fac apologia 
iubirii de neam, fiecare după sistemul său. | . 

31. Şi observăm acelaşi fenomen și la Români, deşi ei 
sunt încă abia la începutul lor de înălţare culturală, spiri- 
tuală, de civilizație. Ei au o tradiţie în acest sens. Pentru 
lămurirea ideilor pe care le expunem aici, credem necesar 
să reamintim un fragment caracteristic din această tradi- 
ție, pe care l-am amintit adesea, ca exemplu, în conferinţe 
sau predici, și cu deosebire în lucrarea noastră despre 
Filosofia Românească. Este un exemplu impresionant, dar 
căruia nu i s'a dat încă suficient cuvenita atenţie, şi pe 
care noi căutăm să-l evidenţiem, ca fiind. un moment, un 
îndreptar, de o rară valoare, în mersul neamului româ- 
nesc pe calea propăşirii.. El poate să fie dat ca pildă 
atât neamului românesc însuși cât și omenirii în studiile 
privitoare la problema naţionalismului. | 

In anii 1827—1829 Eufrosin Poteca, fostul profesor de 
filosofie dela școala lui Gheorghe Lazăr, Colegiul Sf. Sava, - 

- din București, inspirându-se din tradiția creştină a marilor 
gânditori ai omenirii, ca Bossuet, dar şi din tradiţia, creş- 
tină a neamului său, român, ca aceea a cronicarlor, se ros- 
teşte astfel: „Zicerea filosofie este din două ziceri grecești 
compusă, din filos, iubitor, și din sofia, înțelepciune. Filo- 

„ sofia este iubirea de înţelepciune, adică cercetarea şi cu- 

i 18
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noașterea adevărului şi a dreptăţii lucrurilor, din care.se 
dobândesc binele și fericirea oamenilor... Filosofia prin 
cuvânt întărește ceea ce religia prin credinţă: propovă- 

"dueşte“. Și dorinţa lui Eufrosin Poteca de a vedea răs- 
“pândindu-se printre toți Românii filosofia, se animă de 
spiritul creștin, de sublima morală. El voiește ca, prin fi- 

„Josofie, întreg neamul românesc să fie pildă de omenie, 
de nobleţe, de sfințenie creștină printre celelalte nea- 
muri, Manifestarea sa constitue una dintre cele mai pre 
țioase mărturii cu privire la măreţia fondului sufletesc al 
Românilor. Pentru atingerea sublimului scop, el se roagă, 

„el îl imploră pe Dumnezeu, în cuvinte care, dacă sunt pă- 
trunse, cuprind perspectivele de viitor ale uneia dintre cele . 
mai înalte filosofii, ale aceleia pe care noi am numit-o 
filosofie creştină. El se află încă în faza de presimţiri a 
acestei filosofii, ca și predecesorii săi. Dar exprimă geniul 
care a presimţit-o în accente deosebit de impresionante. 
Şi noi, plecând atât dela el cât și dela înaintaşii și urmaşii 
săi, și ajutaţi și de studii mai întinse asupra diferitelor 
doctrine din cursul gândirii umane, căutăm so precizăm, 
s'o desvoltăm, . s'o propovăduim, stăruind asupra marei 
sale însemnătăți. 
„Noi simţim pioasa datorie să ducem mai departe tradi- 

ționala filosofie creștină, ortodoxă, a neamului românesc | 
integrată în filosofia creștină a omenirii. „Dă-ne nouă, 

„Doamne, zice Eufrosin Poteca, să ne învrednicim de o 
„educaţie iînțeleaptă, încât și noi Românii, scăpând odată 
din ocara neștiinței; să slăvim și moi,.printre celelalte 
neamuri luminate, prea slăvitul și de mare cuviință nu- 
mele Tatălui, și al Fiului, şi Al Sfântului Duh... Dă-ne 
nouă, Doamne, ca toţi Românii să arătăm în fapte cât de 
fericite sunt neamurile care, îndeletnicindu-se la științe şi 
la filosofie, vieţuese după vrednicia cuvântului drept. Aşa 
ne rugăm ţie, Doamne, ca noroadele dimprejurul nostru, 
văzând învăţăturile şi faptele bune ale noastre, să slă-
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Vească prea sfinţitul şi de mare 'cuviință: Numele Tău“, 
Această concepţie este ceea ce noi numim filosofie crești- nă, care se găseşte sub diferite nume în tradiția neamului 
românesc, şi pe care noi ne-am propus s*0 ducem mai de 
parte în desvoltarea ei spre ldesăvârşire, | | 

In același timp, cu Eufrosin Poteca, un alt Român, 
Heliade Rădulescu, un enciclopedic, nu filosof specialist, 

„se simte animat de același nobil spirit şi face aceeași fier- 
binte, pioasă, rugăciune. Treacă, sa roagă el, treacă „Sfânta filosofie şi ştiinţele, dela marginile pământului 
până la celelalte, întinză-se şi înmulțească-se şi în neno- 
Tocita noastră Patrie; fie bime primite, ca'să rămâie şi să 
veşniceze între noi. Dea Domnul ca: să sporească râvnu culturii între Români, și să înceteze toate îinpotrivirile. 

„Dreptatea însoţească toate săvârşirile Românilor, ca să 
fie ei toţi fraţi. Coboară-se fericirea cerului peste mult 
sutferitoarea noastră Patrie“. Intâlnim aceleași vibrătoare 
gânduri la Românii aleşi ai timpului, că Simion Bărnuţiu. 

Şi aleasa iougetare a lui Eufrosin Poteca, a lui Heliade 
Rădulescu, a tradiţiei românești, devine un imn la unul “din urmașii lor, Ja istoricul Nicolae Bălcescu. Acesta. este 
călăuzit, în studiile sale, de, filosofia tradițională a omeni- 
rii, a unui Bossuet, Vico sau Cantu, — dar, în chip tot mai 
conștient, și de filosofila tradiţională “creștină pe care o: 
găsim la Români, la cronicari, în şcoala lui Gheorghe La- 
zăr, la Eufrosin Poteca, Heliade Rădulesiu, „Orice nație, 
zice Bălcescu, are o misie a îndeplini în omenire, adică a » concurge, după natura și geniul său propriu, la triumful ştiinţei asupra naturii, la perfecţionarea înțelegerii și a simțimântului omenesc potrivit legii divine şi "eterne, 
care guvernă ursitele omenirii şi ale lumii. „ „Dar dacă fiecare nație are o misie evangelică de îm-' plinit pe pământ, să cercetăm şi să întrebăm. şi pe această - nație română, atât de doritoare astăzi de vieață, ce a fă- - „Cut pentru realizarea legii lui Dumnezeu... Misia: Romani. 

. >
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lor, aşezaţi la porțile lumii civilizate, este lupta pentru a 
stăvili barbaria. Tu eşti straja lumii, o, Patria mea; jert- 

fește-te. Misie sfântă și. glorioasă, dată Românilor de Pro- 

„videnţă, pentru binele omenirii, şi pe care ei niciodată 

m'au trădat-o. De câte ori o primejdie mare a ameninţat 

Europa şi civilizația lumii, România, 'sentinelă gata de 

jertfă, a fost la postul său, la datoria sa...“. 

Şi Nicolae 'Bălcescu, deşi ros de boală, istovit, totuşi . se. 

luptă cu moartea, ca să mai rămână câtva timp în vieaţă 

pe acest pământ, nu pentru el ci pentru a termina Istoria 

Românilor sub Mihat Viteazul ; a putea să lase cât mai 

întemeiată urmaşilor conștiința despre idealul unirii tu- 

turor Românilor întru eterna izbândă a omenirii pe calea 
Domnului. Este această silință a Bălcescului atâta de grăi- 
toare că mișcă, sgudue, profund, înduioșează. Şi scrie Băl- 
cescu, muribund, dar cu suprema putere pe care i-o dă 
idealul, pe care i-o dau credinţa, flacăra, dogoarea iubirii 

de neam, pentru unirea tuturor Românilor, pentru înno- 

bilarea omenirii. „Minutele în care seriu sunt pline de. 

amar și întristare. Pe când Europa întreagă se pregătea a 

saluta triumful libertăţii... sufletele generoase, sdrobite şi 
rănite de moarte, văd apuirid ziua mântuirii. Insumi eu, 
cu o inimă sfâșiată de durere, mă lupt cu o boală nemi- 
loasă și neîmblânzită, caut a câştiga timp asupră-i şi a o: 
întrece în iuţeală, ca să pot lăsa îraţilor mei aceste pagini 
din vieața părinţilor noștri, şi cad sleit de puteri, mistuit 
prin silințele ce 'fac. Cu toate aceste temeiuri de descura- 
jare, sutletu-mi 'te slăveşte încă; înzeită libertate, și deși 
oamenii sângiuirilor au învelit cu maramă neagră dulce 
faţa ta, crede că va veni ziua fericită, ziua izbândirii, când 
omenirea întreagă se va scula spre a sfâșia acest văl, şi 
“duşmanii tăi se vor împietri Ja vederea soarelui de lu- 
mină; atunci nu va.mai fi nație roabă... şi cel din urmă al 
meu cuvânt va fi încă un imn ţie, ţara mea mult dragă“. 
Un -admirator al .Bălcescului a -fost B.P. Hasdeu: Titu
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Maiorescu determină un. nou curent, oarecum deosebit. 
Ne-am. ocupat de «i în. Filosofia Românească, 

Așa cugetă Eufrosin Poteca, Heliade Rădulescu, Simion 
Bărnuţiu, Nicolae Bălcescu, precum și mulţi oameni mari 

ai României, ai altor naţiuni, ai omenirii, printre care : 
unii amintiţi în cursul lucrării de față. Acest adevăr a 
devenit o tradiție la Români, mai ales în biserică, la preoţii” 
români, la profesori în şcoală, și la ofițeri în armată. 
Predicile, cuvântările înalţilor prelați sunt un nobil na- 

ţionalism creştin. Și acelaș gând rostește preotul şi în- 

vățătorul din cel mai umil sat. Aceasta este educaţia care 

trebue dată copiilor pentru a forma din ei oameni supe- 

riori. Ea a fost susținută cu ardoare de:pedagogii români, 

care își au, fiecare, nuanțele lor şi care ţrebue să fie cer- 
- cetați mai de aproape într'un studiu special, Dar avem ne 

voie să explicăm tot mai mult nobleța care o raracterir . 

zează, care trebue s'o caracterizeze, prin: sistemul filoso-. 

fie din care face parte, în care ea se integrează. Asupră 

acestei necesităţi stăruim cu deosebire ca filosofi națona- 
„ işti creştini, propovăduind filosofia creştină. 
„Ceea ce noi am voit, ceea ce voim, în kursurile noastre 

de pe catedra dela Universitate, prin predicile ţinute în 

biserici, dela uşa altarului sau din amven, prin conferinţe, 

sau cuvântări adresate poporului în adunări publice, — 

prin scrierile noastre, — a fost, este, între altele, ca na- 

ționalismul creştin, rostit așa de frumos în tradiția Ro- 

mânilor, să-l dăm în chip tot mai conștient, ca deviză nea- 
mului nostru şi omenirii, — omenirii și neamului nostru. 

„ Marea concepţie, după care oamenii trebue să se conducă 
în vieaţă, cuprinde naționalismul în ideea ce drum 
prin umanitarism către divin. Umanitarismul superior se 
numește naţionalist, după cum, și invers, naționalismul 
superior se chiamă umanitarist. Orice om are datoria să-şi 
trăiască vieaţa înfăptuind binele. Dar el trebue să înfăp- - 
tuiască acest bine prin națiunea căreia el aparține. Pro-
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pășirea omenirii se face prin contribuţia pe care o aduce 
„ceea ce alcătueşte caracteristica fiecărei naţiuni, spiritul, 
geniul, propriu, al acesteia. De aceea un popor să-şi aibă. 
cât mai deplină caracteristica lui. Să aducă întreaga sa 
contribuţie. Și, pentru ca să aibă acest spirit, să şi-l preci- 
zeze, un popor trebue să fie cât mai una în țara lui, în. 
ființa sa. El este tot mai mult astfel când se împărtă- . 
şeşte dela o aleasă filosofie, care se găseşte în atmosfera 
timpului şi îi formează conștiința, Dar să fie o înaltă fi- 
loşofie, apropiată de spiritul evangelic, sau inspirată din. 
el, căci altfel ea ne poate duce la nebănuite dezastre. 

Aşa ne explicăm de ce o naţiune, şi cu ea omenirea, se 
avântă pe culmile spiritualității atunci când ea are o tot. 
mai desvoltată conștiință naţională, demnitatea naţională,. 
în conformitațe cu o tot mai distinsă filosofie. Sunt cla- 
sice în această privinţă exemplele : secolul al V-lea a. Chr. 
zis al lui Pericle, care culminează, în Grecia, cu filosofia 
lui Socrate ; secolul numit al lui August, la Romani, din 
timpul cuprins între a. doua jumătate a sec. I a. Chr, și 
inceputul sec. I d. Chr., şi care se simte înrâurit de per- 
sonalitatea antemergătoare a lui Cicerone; acum spune: 

- Horaţiu cuvintele : Dulce ct decorum est pro patria mori, 
ce dulce şi frumos este să murim pentru patrie, apoi sec. 
al XVII-lea d. Chr., zis al lui Ludovic al XIV-lea, în Franţa, 
străbătut de spiritul filosofiei cartesiene. Putem să cităm. 
încă multe alte exemple: naționalismul lui Petrarca în. 
Italia, al lui Locke în Anglia, al lui Fichte în Germania. 
În unele cazuri naționalismul constitue sămânţa germina= 
tivă a unei strălucite culturi, în altele el este fructul ” 
acesteia. Și sunt şi intermediare. In orice caz există o strânsă legătură între afirmarea naționalismului superior 
şi desvoltarea culturii umane. 

32. Şi dacă cercetăm cu Ymare aminte, dealungul veacu- rilor, lămuriţi ae creştinism, atât înâinte, cât şi după apa- :
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Tiția istorică a acestuia, constatăm acest adevăr. O filoso- 

fie, şi deci rolul ei în vieaţa popoarelor, a omenirii, apare 

mare în măsura în care ea consistă într'o explicaţie a 
universului apropiată de învățătura creştină, chiar fără 

“ştirea autorului, icu atât mai mult când este cu ştirea: lui. 
Căci există o rațiune divină, eternă, perfectă, din care Sa 

se împărtăşeşte orice rațiune” "umană, temporară, imper- 

fectă, una mai puţin alta mai mult, fiecare după merit, 

după preştiința divină, după destinul său, după silinţa 

libertăţii sale. Socrate sau Cicerone, deși nu cunosc istori- 

ceşte Evanghelia, strălucesc prin ceea ce se găseşte evan- 
gelic în filosofia lor. Descartes, care cunoaşte istoriceşte 
Evanghelia, ajunge pe culmea gândirii sale atunci când, în 

„ultimă analiză, raționalismul său atinge credința creștină. 

Să ne reamintim cuvintele lui. O naţiune, zice el, este cu - 
atât mai civilizată că oamenii săi filosofează mai bine ; şi 

cel mai mare bine care poate să fie într'un Stat este acela 
"de a avea adevăraţi filosofi. Prin aceasta el înţelege ra- 

ționalismul care ne înalţă la credinţă, la adevărul creştin, 

la Dumnezeu perfect. Şi sunt mulţi care cugetă ca Des- 

„ cartes. Incât noi, oamenii, ne împlinim datoria, realizăm 

__binele,-şi suntem fericiţi, atunci când ne dăm tot ce avem 

mai bun propășirii neamului nostru, întru propăşirea ome- 

nirii, în conformitate cu: o .tot. mai legitimă filosofie, 

creştină, SE 
Așa fiind, urmează că filosofia, în forma ei superioară, 

are o mare însemnătate în desvoltarea mațională. Rolul 

ei, animată -de spiritul creștin, este acela de a propo- 
vădui un naționalism armonic, mu sălbatic, şi totuși -cu 
atât mai hotărît. Nobleţa constitue izvor de bravură, 

„brutalitatea sfârşeşte prin laşitate deși a început prin a 
părea biruitoare. Nu trebue să fim naționaliști barbari, 
dar nici umanitariști bolnăvicioşi. Să nu pornim la cuce- 
rirea drepturilor altora, însă nici să lăsăm a nise _răpi 
drepturile noastre de către alții. Nu există naționalism
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fără umanitarism, și nici umanitarism fără naționalism, în 
adevăratul înţeles al acestor cuvinte. Drumul către umani- 
tarism trece prin naționalism, ca să ne înălțăm la Dumne- 
zeu, unde întâlnim prietenia, familia, națiunea, rasa, omie- 
nirea, idealizate, sfinţite. In acest sens afirmăm că dru- 
“mul nostru în vieață este prin Patrie la Dumnezeu. 

- Trebue deci să apărăm, cu. orice jerttă, ceea ce apar- 
ține neamului nostru, pentru a-l desăvârși, ca să 
aducem contribuția noastră cât mai întreagă spirituală, . 
specifică, la îndumnezeirea omenirii, la realizarea perfec- 

-țiunii. Deviza tuturor să fie emulaţie, nu luptă de distru- 
gere, între popoare, și totuși emulaţie de înnobilare. Fie- 
care naţiune să se silească, să aducă partea sa, personalita- 
tea sa, la înaintarea culturii, a civilizației, umane. Putem 
să spunem că naționalismul, umanitarismul, în cea mai 
prețioasă formă, sunt religia creştină, sau că religia creş- 
tină este naționalismul, umanitarismul în cel mai înalt 
grad. Așa naționalismul va să zică umanitarismul însuşi, 
sau invers, fără ka unul sau altul să-și piardă ființa. De 
aceea noi îi dăm naționalismului nostru numele de Cultul 
Patriei : Naționalismul nobil, dus până la religiozitate; 
iubirea de patrie cultivată ca să ajungă la sublima treaptă, 
până la un cult, până la dragostea sfântă, evangelică. 

Dar în micimea în care trăim acum aici pe pământ, cei 
mai mulţi dintre noi ne amintim de Evanghelie numai în 
"ceasurile grele. Am spus adesea acest adevăr, Inainte de 
războiul din timpul când apare această carte, erau unii 
care, în numele unei pretinse științe, luau ân deriziune 
rugăciunea recomandată ae filosofia creștină ca metodă 
de înălțare a tuturor metodelor, Cu toate acestea, s'a vă: 
zut că în timpul războiului oficialitațea Statelor belige- 
rante, cu înșiși conducătorii lor în îrunte; au organizat 
procesiuni religioase, decretând rugăciunea obligatorie pentru toți cetățenii. Realitatea. venea să desmintă pe
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aceia -care se pronunțâseră cu- atâta ușurință în numele 

unei pretinse ştiinţe. . 

Câţ bine s'ar aduce omenirii dacă naționalismul ar fi 

admis de toţi în spiritul evangelic pe care îl expunem. 
N'ar mai fi cruzimea războaielor; naţiunile, departe de a 
pieri, ar fi în emulaţie frățească eternă de înnobilare. Nu 

trebue să confundăm naționalismul cu războiul. Acesta 

apare justificat numai în legitimă apărare, ca și în rar: 
porturile țdintre indivizi. Naționalismul înseamnă doc- 

trina veşnică în sistemul pe care am căutat să-l stabilim. 

Dumnezeu nici pe. Evreii care au păcătuit nu-i. alungă 

până ce mai întâi nu-i. îndeamnă prin Hristos la sfin- 

țenie. Această idee o exprimă cuvintele citate din Evan- 
ghelie : Ierusalime, Ierusalime, care omori pe proroci și 

care ucizi cu pietre pe .cei trimeșşi la tine! De câte ori - 

am vrut să strâng pe copiii tăi cum işi strânge dloșca puii 

sub aripi, şi m'aţi vrut! Iată că vi se lasă casa pustie. Căci 

vă spun că de acum încolo mu mă veţi mai vedea până 

când „eţi zice: „Binecuvântat este Cel ce vine în Numele 
Domnului!'“. Această idee au înţeles-o unii mai puţin alții 
mai mult, marii cugetători ai omenirii şi ai poporului ro- 
mân. Insă iată ceea ce toţi trebue să știm și să facem din | 
ce în ce în viitor. Unul din scopurile noastre consistă în - 
răspândirea acestei filosofii reştine. 

„83. Dar, pentru a ne convinge mai deplin de impor- 
tanţa creştinismului în explicarea: lumii, să examinăm 
încă unele chestiuni. .Să considerăm istoria filosofiei pe 
care am expus-o. Nu redăm aici, firește, în totul. acest 

"istoric. Aceasta ar reveni să reproducem capitolul 1 al 
prezentei lucrări. Ci mumai să me referim la acest capitol, 
reîmprospătându-ne cele semnalate în el. Și să cer- 
cetăm cel puțin numai unele din problemele ce ne fac 
să. ne. punem diferitele: sisteme, privite . Și prin prisma 
filosofiei noastre creştine. Vom vedea câtă lumină ne
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aduce cunoştinţa religiei creştine în deslegarea lor. Apoi 
putem în acelaşi spirit să studiem oricare din celelalte 

“ “probleme. - 
+ Dacă privim cliestiunea din punctul de vedere al doc- 

„ trinei noastre, care admite atât diversitatea, ionianului 
Heraclit cât şi unitatea eleaţilor Parmenide şi Zenon, 
înțelegem că filosofia se defineşte şi _în toate felu- 
rile ca la sofiști, şi întrunul ca la Socrate, Apoi ne 

dăm mai bine seama că teoria: lui Platon exprimă, 
anticipează, în mare parte, ceea ce va fi mai târziu 
creştinismul susținut de noi. Totuși, sunt deosebiri. Fla- 
tonismul a avut, prin superioritatea lui, o înrâurire 
extraordinară asupra desvoltării ulterioare a filosofiei, 

dar nu este încă religia creştină, doctrina credinţei în 
Dumnezeu: absolut perfect, | E 
Admitem cu Platon că Dumnezeu a făcut lumea . prin 

cugetarea, prin ideile .sale. Dar Dumnezeu aşa cum îl 
concepe el nu se afirmă absolut perfect ca în cazul nos- 
tru. In filosofia lui există ceva în afară de Creator din 
care acesta a făcut lumea, există desordinea celor patru 
elemente, — stihii, — focul, pământul, apa şi aerul, — 
un haos. In credinţa noastră. Dumnezeu mare nevoie 
decât de el însuși, de Rațiunea lui, de ideile lui, ca să 

„creeze lumea. Pentru Platon ne înălțăm pe scara valori- 
lor mergând dela diversitate la unitate. Pentru noi ne 
înălțăm pe scara valorilor dacă suntem tot mai deose- 
biţi de alţii şi tot mai una cu ei, în colaborare, spre 
a realiza diversitatea perfectă în unitatea perfectă. 

„Atât ionienii cât şi eleaţii, sofiștii, Socrate, Platon, 
spun un adevăr, însă unii văd mai mult diversita- 

„tea, alţii unitatea, fiecare după destinul său. Și tre 
bue să ne silim ca, prin colaborare, să vedem întreg ade- 
vărul. Dacă ar fi să facem un studiu critic special 
asupra lui Platon, am putea să comparăm punct cu punct 
“asemănările şi deosebinile între noi creştinii şi el. Nu- 

*
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meroşi cugetători, printre care şi el, ne apar că umblă 
pe lângă adevăr, şi unii îl ating cu mai puțină măestrie 
alții cu mai multă, însă rătăcesc în jurul lui fiind "lipsiţi 

de lumina creștinismului. . N 
„Mergem mai departe. Să examinăm discutata chestiune 

între platonism şi aristotelism. Platon are „o anumită 
concepție despre lume, și nu absolut la fel cu aceea a 

altora, din cauză că el studiază lumea prin structura sa, 
prin cunoştinţele din vremea. lui, din mediul său, în îm- 
prejurările în care el trăieşte, cu un cuvânt prin destinul 

său, Şi Aristotel, a cărui înrâurire asupra desvoltării ulte- 
rioare a filosofiei îşi dispută întâietatea cu aceea a lui 

Platon, are o altă-concepţie despre lume fiindcă altele 
sunt „structura, cunoştinţele, mediul, împrejurările, des- 
tinul său. Şi unul se opune oarecum celuilalt, având 
amândoi înfăţișeri deosebite despre lume. Insă, dacă îi 
studiem .şi cu ajutorul cunoștinței creştinismului vedem 

că ei sunt unii dintre cei mai mari gânditori ai omenirii | 

care se completează reciproc, în multe: privinţe, chiar” 
fără ştirea lor, în explicarea universului, deşi, pentru a 

poseda -adevărul întreg, avem nevoie şi de alte sisteme, 

în colaborare. : | 
Să analizăm teoriile lor cu privire la rațiune, la me- 

toda care ne duce la idei. După: cum am văzut, raţiunea 

«omului. pentru Platon este de origine divină şi, prim 

urmare, ea trebue, în căutarea ideilor divine, să fie cât 
„mai deasupra simţurilor corpului, a experienţei, printr'o 

putere cât mai supraempirică, supraumană. Pentru Aris- 
totel rațiunea omului are o origine direct materială, şi 
indirect dumnezeiască, şi ea trebue, deci, la aflarea ade- 
vărului, să străbată cât mai complet experiența, printr'o 
-putere cât mai empirică, umană, urcând pe trepte din. 
„ce în ce mai puțin materie şi mai mult formă. 

Cu toate asemănările, există deosebiri între Platon şi 
Aristotel. Acela ne apare preocupat de divinul rațiunii
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umane, acesta de omenescul ei, față de prea înalta, per-. 
tecta, rațiune divină pură. Și, “totuşi, dacă îi examinăm 
şi la lumina creștinismului, înțelegem că Platon vede o 

” parte a adevărului, Aristotel alta, şi amândoi lucrează 
la aflarea aceluași âdevăr, absolut, etern, și sunt com- 
pletați de creștinism, Căci, în acest caz, se pune între- 
barea: Nu există oare o putere care să fie cât mai supra- 
empirică, supraumană, așa. cum o cere Platon, şi: care, 
în acelaşi timp, să fie cât mai empirică, mai omenească, 
așa cum o reclamă Aristotel, pentru a ne ridica la ideile 
lui Dumnezeu? Și în acest caz găsim răspunsul în întru- 
parea Raţiunii divine, în învățătura lui Iisus. 
- Hristos este “atât -rațiunea divină deasupra lumii, şi 
prin urmare, mai mult chiar decâţ o dorea Platon; pre- 
cum şi rațiunea din lume, care străbate experiența până 
Ja supliciu, până la suprema suferinţă, şi deci, mai mult 
chiar decât pretindea Aristotel. Iisus Hristos este Raţiu- 
nea divină întrupată. Incât, conformându-ne creștinis- 
mului, filosofiei creştine, putem să spunem că Platom 
priveşte lumea dim punctul său de vedere, şi Aristotel 
din al său, și că unul se completează prin altul în expli- 
carea universului, deși, pentru a avea adevărul deplin, 
trebue să considerăm și alte doctrine. Dacă ne continuăm 
studiul pătrundem în cunoștința despre modul cum Pla- 
ton concepe facerea lumii de către Dumnezeu ; şi despre 
chipul în care Aristotel are convingerea că lumea există 
coeternelă cu Dumnezeu. . 

„+. Platon, prin concepția sa, admite că Dumnezeu, în fața 
desordinei, neraţionale, pe care o constată, ca un haos, 
la cele patru elemente, focul, pământul, apa și aerul, s'a 
gândit, fiind bun, neinvidos, să facă ordine, să introducă. 
rațiune în meraţional, şi să construiască astfel universul” 
potrivit ideilor gândirii sale. Incât ne-a orânduit după 
ideile lui în scopul ca noi să ne înălțăm la aceste idei, ca 
la niște modele. Insă Aristotel, prin concepția sa,. diferită
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oaiecum de aceea a lui Platon, observă că lumea este 
- cooternelă cu Dumnezeu, că nu poate să fie vorba de un 

început al universului direct din. partea lui Dumnezeu. 

Lucrurile s'au petrecut, se petrec, în chipul următor. 

“Există din veşnicie atât materia, informă, sau virtualita- 

tea, posibilitatea, cât şi forma pură, actul, sau Dumnezeu. 

Şi din veșnicie materia, în fața strălucirii formei, sub 
vraja acesteia, s'a pus ea însăşi în mișcare să realizeze 

forma. Această mișcare alcătueşte lumea. 
Unde este adevărul ; are lumea un îriceput, sau există 

coeternelă cu Dumnezeu ? Trebue să-l completăm pe Pla- - 

-- ton prin Aristotel, şi invers, şi pe amândoi prin alţi gân- 

ditori, şi prim creştinism. Acela, pleacă dela o lanumită idee 

despre perfecțiunea lui Dumnezeu și despre imperfecțiu- 

- nea lumii, acesta dela o altă anumită idee. Acela vede o 

parte de adevăr, acesta alta, şi niciunul nu. pleacă dela 
Dumnezeu absolut perfect, pentru a exprima adevărul în- 
treg. Dacă ar fi avut credinţa noastră, şi-ar fi. dat amân- 
doi seama că nimic nu poate să existe fără Iumnezeu, 
nici desordinea pe care o admite Platon, nici materia pe 

care o constată Aristotel. Şi Bl a creat iumea, dar din veş- 
„nicie, şi numai prin Cuvântul sau gândirea lui, nu din alt- 

ceva, căci altfel n'ar mai fi fost perfect. Incât lumea are 

un început, fiind creată, şi există şi coeternelă cu Dum: - 
nezeu, fiind creaţă din eternitate. 

"Cu alte cuvinte, Dumnezeu este coeternel cu timpul, 

cu universul, pe care el le-a creat din veșnicie, căci fiind 

perfect el ma lăsat să treacă nici o clipă fără a crea lu- 

mea. Dumnezeu se afirmă odată cu universul, precum şi 

acesta odată cu Dumnezeu. După cum nu există lume - 

fără Dumnezeu, mu există nici Dumnezeu fără lume. Insă, 

dacă admitem oa adevărat că, în timp, empiric, istoricește, 

lumea este coeternelă cu Dumnezeu, nu apare mai puţin 
just, că, logiceşte, rațional, Dumnezeu se afirmă anterior 

ei de oarece el cuprinde cauza universului, lumea a fost 

făcută de el.
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Apoi pentru Platon omul se ridică treptat, cu probabi- 
litate, la cunoașterea lui Dumnezeu, pe când pentru Arig- 
totel omul poate să-l cunoască oarecum mai complet și 
dintrodată, însă numai în scurte şi rare momente. Care 
din amândoi exprimă exact realitatea? Noi spunem că 
puterea noastră de a cunoaște este după destinul fiecă- 

„_ ruia. Acesta se înalță mai puţin sau mai mult, întrun fel, 
acela în alt fel. Și, totuși, atât Platon cât şi Aristotel, 
sunt unii.dintre cei mai prețioşi factori dela temelia ps 
care clădese filosofia gânditorii veacurilor viitoare, 

34. Aceeași lămurire o avem şi asupra oricăror altor pro- 
bleme pe care ni le punâm, fie referitoare la Platon sau 
Aristotel, fie la alți cugetători, dacă le cercetăm şi cu 
ajutorul unei cunoștințe mai depline a religiei creștine. 
Am vorbit despre Logica întemeiată de discipulii lui Aris- 
totel. Se ştie lupta între sceptici și dogmatici. Dar. în 
doatrina pe care: moi o profesăm se explică ambele teze, 
Unii sceptici examimează partea de imperfecţiune a 
omului, care nu poate să: formuleze un adevăr statomic. 
Unii dogmatici sunt preocupați de partea perfectă, ai- 
vină, din om, de principiul necontradicției prin care se 
ajunge la adevărul etern. Scepticii văd mai ales diversi- 
tatea, dogmaticii unitatea, din univers. Şi alţii sunt par- 
tizanii unei teze intermediare numită probabilism. Fie : care își făurește cunoştinţa după structura lui, după des- 
tinul său. Dar noi Ştim că în lume sunt numeroase înfă- țişeri, imperfecţiune și perfecţiune, diversitate şi uni- tate, cu ființe intermediare, și toate trebue să-și continue „drumul în înfăptuirea idealului, Scepticii au meritul. de a îi văzut necesitatea studiului continuu, dar nu-l ex- plică suficient. In, acelâși timp există diferite alte con- cepții antagoniste. Printre ele se citează epicurismul şi stoicismul, 

Creștinismul ne face să știm de ce sunt acestă di-
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recţii opuse, şi încotro trebue să mergem. 'In adevăr, - 

apostolul Pavel, când este dus să expună învăţătura 

creștină la Atena, în faţa filosofilor epicurieni şi stoi- 
cieni, nu-i nesocotește pur şi simplu nici pe unii 'nici pe 
alții, cu toată deosebirea dintre ei, ci le vestește ceea ce 

ei: mau ajuns încă să cunoască: pe Dumnezeu! perfect 

dela care vin toate ființele, cunoștințele, concepţiile; 

Ssimțirile, voinţele,. toate faptele, şi: prin care se explică 

toate, la care trebue să năzuiască toate. Apostolul Pavel 

continuă opera lui Hristos, aşa cum și. noi trebue să fa- | 

cem : Fiţi desăvârşiţi precum şi Tatăl vostru cel ceresc 

este desăvârşit. Să împlinim cuvântul lui Dumnezeu ?. 
- Continuând opera lui Hristos, noi înţelegem că unii 
epicurieni consideră lumea din punctul de vedere al ma- 

„teriei, fiindcă așa există soarta lor pe acest pământ; și 
că unii stoicieni, în conformitate cu destinul lor, defi- 
nesc pe Dumnezeu ca spirit, dar care consistă tot într'o 

materie, deși mai subtilă; după cum alţii privesc univer- 

sul în multe alte moduri, fiecare după datul său” dela 

gustul creaţiei, 

Dacă am examina de aproape stoicismul am găsi, multe 

apropieri de creștinism. Dar, neavând însăși credința 
„creștină în Dumnezeu, perfect, stoicienii, cu tot sublimul 
- doctrinei lor, admit în cea mai grea clipă sinuciderea pe 

care creştinii o alungă prin puterea credinței, a răbdării, 
a rugăciunii. Noi zicem că. în cea mai grea clipă a vieţii 
Dumnezeu se află cu noi, prin străduințele noastre, prin 
rugăciunea noastră, cu grația lui. Şi dacă suntem aşa, 
atunci chiar când ne dăm sufletul de pe acest pământ, 
suntem mântuiţi, ne ducem în slava Domnului. Vieaţa 
nu este a noastră ca să dispunem de ea cum voim, ci 
ea ne-a fost dăruită de Dumnezeu rca s'o trăim după în- 
vățătura lui. Şi noi, potrivit destinului nostru, vedera ” 

  

1. Faptele -Apostolitor, XVII, -15 Şi urm. . | 
2. Evanghelia dela Matei, V, 48. Apostolul Pavel, Epistola către 

Coloseni, 1, 25,
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lumea în numeroase chipuri, atât platonician sau aristo- 

telician, cât şi sceptic, dogmatic, probabilist, epicurian, 
materialist, stoician, spiritualist, realist, idealist, creştin. 

Şi căutăm să explicăm cauza şi scopul diversităţii. 

Toate ființele se cuvine să fie spirite în sensul crești- 
nesc. Toate sunt perfecte. în Dumnezeu unul; toate trebua 
să lucreze a fi perfeote în Dumnezeu unul. 2 

35, Aşa este cu orice problemă pe care ne-o punem. Am 

» văzut cum interpretează Sf. Justin şi Tertulian rapor- 

turile între filosofie şi creştinism. Acum ne explicăm 

mai bine atitudinile lor diferite. Pentru Sf. Justn crești- 
nii admit filosofia, căci el o consideră pe cea raționalistă, « . 

teistă; Tertulian o respinge, fiindcă el are în vedere pe 

aceea care, chiar în forma sa cea maj înaltă, ca la So-. 
crate, atribue un rol călăuzitor demonului. Apoi sunt 

încă numeroase teze. a | 
.. Pentru unii avem nevoie să plecăm dela rațiune, pen- 
tru alţii dela credinţă, ca să ajungem la identificarea 

rațiunii cu credinţa, a filosofiei cu religia. Se declară că 
raţiunea se subordonă credinţei, că filosofia trebue să 

fie o slujitoare a teologiei. Şi se afimmă că rațiunea, filo- 

„sofia sunt judecătorul a tot ce există, deci şi al credinţei, 
teologiei, religiei. Se caută concilieri. Este cumoscut 

- punctul nostru de vedere creştin, acela al colaborării ex- 
plicate, nu al excluzivismului, nu al subordonării sau al 

" concilierii arbitrare, Filosofia, teologia, ca toate fiinţele 
există, coexistă din veșnicie, ca să lucreze împreună, nu 
să se subordone una alteia, în cunoașterea, explicarea, 
împlinirea legilor dumnezeeşti. Ele sunt deosebite şi una, * 
în acest scop. Unii, dintre aceia care încearcă să ne de 
monstreze că nu există filosofie creştină, pleacă dela o 
anumită, defimiţie a filosofiei pentru a privi rapoztul! 

acesteia cu Evanghelia. Alţii, dintre aceia. care... susțin 

realitatea filosofiei creștine, judecă din partea unei anu-
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mite interpretări a Noului Testament, legătura acestuia 
cu îilosofia. Și fiecare aduce martea sa la înțelegerea 
universului, : IE a e 

- Ci moi considerăm lumea şi dintr'o perspectivă și din- 
tr'altele. Pentru noi, -termenii sunt corelativi, se inter- . 
pătrund. Să nu ne obiecteze filosofii că pledăm cauza teo- 
logilor; să nu ne învinovăţească teologii că susţinem e- 
rezii filosofice, idei în neconformitate cu strictele dogme 
ale sinoadelor, Căci chemarea noastră, pe. care. o simțim 
puternică . în noi, este să aducem și oniribuția noastră 
sinceră, pe orice cale, la luminarea, întărirea, Propovă- 
duirea credinţei că învăţătura lui lisus Hristos exprimă 
învățătura lui Dumnezeu, Și voim să facem aceasta. spre 

- folosul atât al teologilor cât şi al filosofilor, şi al orică- 
rui om. Filosofia creştină se defineşte în numeroase 
"forme : dela cea mai puţin 'conformă creştinismului până 
la aceea care face una cu Evanghelia. Mulţi dintre aceia 
pe care i-am examinat pleacă dela o diversitate a terme- 
hilor <a, de ex., între rațiune şi credință, între filosofie | 
Şi religie, pentru ca să conchidă la idemtificarea lor, prin 
Progres, în viitor, Pentru noi, după cum am arătat, toate 
ființele sunt distincte şi toate sunt una la început . în 
Dumnezeu unul perfect, — şi toate trebue să coritinue 
a fi mai; distincte şi mai una, în drumul lor, la sfârşit în 
Dumnezeu, unul, perfect; dar, prin libertatea lor, prin destinul lor, unele sunţ într'un fel, altele în alt fel în marsul dela cauză la SCOP. - pa 
“Noi, călăuziţi de spiritul creştinismului aşa cum l-am studiat, cum l-am adâncit, plecăm dela corelația, dela întrepătrunderea termenilor, anume atât dela rațiune Cât şi dela experienţă, dela credinţă, dela ştiinţă, artă, filosofie, teologie, morală, religie, În menţionatul Scop. Ceea ce spunem despre î.losofie se aplică și teologiei, ca Ș artei sau științei, Nu susţinem ca filosofia să se sub 

Juge teologiei, dar nici teologia filosofiei ; după im nu 

. 9
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afirmăm superioritatea rațiunii faţă de credinţă, sau in- 
vers, cum se face adesea; ci propovăduim colaborarea 

creștină a tuturor în sensul pe care căutăm, să-l deslu- 
şim. Toate există, coexistă, din eternitate, în scopul 
de a înfăptui neîncetat desăvârşirea, “ajutându-se îm- 
preună. Aşa este destinul nostru, această contribuţie 
ne-a fost dată de Providență s'o aducem la explicarea 
lumii. Avem conștiința, simţim inspiraţia, vocaţia, acestui 
destin, — lucrăm din toate puterile pentru împlinirea! 
lui. Suntem rațiune, şi vibrează în noi credința. Aceasta 
constitue caracteristica misionarului, apostolului, cum s'a 
observat de către aceia care au studiat chestiunea, prin- 

„tre care, la. Români, 1. P. S. L. Mitropoliţii Nicolae Bă- 
lan, Nifon Criveanu, profesorul YV. G. Ispir. - 

36, Părinţii bisericii, filosofii, despre care'am vorbit, 
au venit fiecare cu preţioase lumini pentru a ne lămuri 
rostul nostru. Dar trebue să le continuăm cpera, întru 

„desăvârșire. Sf. Justin aduce o netăgăduită contribuţie 
la explicarea universului, prin teoria sa privitoare la ra= : 
țiune: Rațiunea perfectă este. eternă, există în afară de 
timp, şi în toate timpurile, ea se numeşte Rațiunea 
divină, lisus Hristos, dela care trebue să se împăr- 
tășească orice rațiune omenească, atât înainte cât: și 
după întruparea lui Hristos pe pământ, pentru .a cu 
noaşte lumea. Dar noi trebue să ducem mai departe 
decât Sf. Justin consecinţele care decurg dim acest ade-- 

- văr, Să deslușim mai mult legăturile între rațiune şi 
credinţă, între filosofie şi religie, în sensul doctrinei 
noastre, pe care am expus-o. Să ştim că Dumnezeu, fiind 

„absolut perfect, n'are nevoie de nimic, de materia admisă 
“de Sf. Justin, pentru a crea lumea. Să dăm Sfintei Treimi 
interpretarea potrivită Evangheliei, după cum am arătat : 
în ceea ce precede, 

- Apoi Sf. Clement are nezituil de a fi stăruit asupra
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ânsemnătăţii eclectismului sau a alegerii părților bune 
«din diferitele sisteme; şi de a fi căutat să precizeze rapor- 
urile între credinţă şi rațiune, între filosofie şi religie, 
Insă el rămâne la eclectism fără a-l explica mai lămurit, 
în spiritul creştin, pentru a-l depăși prin, această expli- 
cație, pentru a susține doctrina armoniei, a colaborării 
între ceea ce există bun în fiecare sistem. Noi, confor- 
"mându-ne doctrinei noastre creştine, explicaţionismului, 
nu rămânem la eclectism, nu excludem din principiu -ca 
inferioare celelalte metode, — experienţa sau raţiunea, 
— pentru a năzui să ajungem numai la identitatea, nu și | 
'la deosebirile, între rațiune şi credinţă, între filosofie şi 
religie. Spunem că se cuvine colaborarea tuturor, dela” 
început până la sfârșit, în realizarea necontenită a per- 
fecțiunii atât a diversităţii cât şi a unităţii. Şi în acest 

-caz nu găsim întemeiată obiecțiunea că ne-am contrazice. 
In acest caz ne explicăm că unii sunt sceptici, alții mistici, 
mii caută să concilieze scepticismul cu misticismul în 
tr'un fel, alţii în alt fel. Nu poate să fie vorba e o sim- 
“plă conciliere pentrucă n'am avea altă ieşire, ci de a ne 
Jumina de ce este așa, şi a da o explicaţie cât mai mul- 
“țumitoare, 

Suntem de părerea lui Tertulian că religia creştină 
„ osândeşte filosofia, însă numai dacă socotim filosofia în- 
-dărătnic diabolică pe care o are el în vedere, şi nu aceea 
la care se referă Sf. Justin sau Sf. Clement. In această 
-din urmă împrejurare Evanghelia acceptă filosofia. nu 
se r-dică împotriva ei. — Origen, pentru a ne desluși curma 
“trehue să înţelegem identitatea. între filosofie si religie, 
admisă de-Sif. Clement la capătul lor final. îşi dă: seama 
că avem nevoie să cencetăm şi începutul. în care Dum- 
:nezeu. în virtutea perfecțiunii sale. a creat fiinţe egale 
întrun acord. Şi ne este pretioasă contrihuţia lui. To 
uşi, trebue să lămurim, să adăogăm că. în virtutea însăşi. 
A perfecțiunii divine, aceste ființe, deși egale, sunt în:
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acelaşi timp deosebite unele da altele, că ele au ca ideal 
să fie în acord, să conlucreza la realizarea verfecţiunii, a - 

- armoniei, a unităţii, prin aplicarea legii meritului după. 
cum am arătat. 

Și stăruim asupra consecințelor care decurg din cre- 
dinţa în Dumnezeu altotperfect. La capăt se află nu nu- 
mai unitate perfectă, identitate între rațiune şi credinţă, 

“între filosofie şi religie, ci şi diversitate perfectă. Ad- 
mitem, da, ca Origen, preexistența lumii acesteia dar 
în ideea din sistemul creştin, pe care l-am expus, 
şi nu într'un sens posibil de. a fi interpretat ca o 
micşorare a perfecțiunii divine cauză a tot ce există. 
Lumea aceasta în care trăim acum pe pământ se în- 
fățişează, pentru noi oamenii, ca urmarea alteia şi ur- 
mată de alta, însă la Dumnezeu toate sunt în una, pre 
cum una este î în toate, din veșnicie. Astfel, noi îl conce= 
pem pe Iisus Hristos nu mai ales intemporar, ca Origen, 
ci şi temporar. Susținem optimismul, ca şi el, dar şi pe=. 
simismul, atât pe baza bunătăţii, a graţiei, cât şi a drep- 
tății, înţelepciunii Creatorului, şi a libertăţii, răspun- 
derii, meritului creaturilor, Dumnezeu voiește reîntoar- 
cerea tuturor la -El, — apocatastasis, — cum îi zice Ori- 
gen, însă, precizăm, avem nevoie ca, după legea meritului, 
să ne > dăm şi noi silinţa, pe calea binelui, în acest scop.. 

37. Continuându-ne studiul, admitem cu fericitţul Au= 
gustin existența Filosofiei Creştine, a sfintei filosofii 
„Cum o numește el, şi că trebue, în cunoaşterea lumii, să 
plecăm dela credinţă. Insă noi dăm acestui. cuvânt înţe= 
lesul larg, creştin, de credinţă în Dumnezeu perfect, care, . 
după cum am arătaţ, consistă în: orice punct de plecare, 
Şi nu numai într unul cu excluderea celordalt te, ca subor- 
donarea rațiunii la credinţă în cazul fericitului Augustin. 
Când spunem că plecăm dela credinţă, avem în vedere 
diferitele forme ale acesteia, și experiența și raţiunea,
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în colaborare, fără a' considera una inferioară sau su- 
psrioară 'alteia în semnificaţia care se dă de obiceiu aces= 
tor termeni. O i 

: Suntem recunoscători fericitului Augustin pentru fap- 

tul de a ne fi relevat caracterul neexcluzivist al religiei 

creştine, că Sfânta Scriptură poate să fie interpretată. 

în multe feluri. Cu toate acestea, noi, înainte de a îi 
mers până la extrema limită în îndemnul de- spirituali 

zare, în virtutea însăşi a acestei caracteristici. a creștinis-. 

-mului, nu îndepărtăm nimic, nici chiar materialismul; pe 
care îl exclude fericitul Augustin. Vedem între rațiune 
şi credinţă, între filosofie și religie nu numai, ca cel, 
identitatea din viitor, dela capătul final, la Dumnezeu 
.şcop, ci şi identitatea din trecut, dela început, la Dum- 
nezeu cauză; și în drum, precum și speţele dintre ele. - 
În ceea ce privește problema răului, are dreptate Au- 

gustin când îl definește pe acesta ca o lipsă a binelui, 
după cum va avea dreptate şi Leibniz când îl va. defini 

"ca un mai puţin bine, și că el provine din libertatea crea= 
turilor care m'au urmat învăţătura Creatorului, Cu toate 
acestea nu putem să concepem că Dumnezeu perfect, 
“cauza supremă a tot ce există, n'a dat el însuşi, în ultimă 
-analiză, ființă chiâr răului însă întru bine, aplicând legile. 
-divine, aceea a meritului, a realizării perfecțiunii. La fel 
este, în alt sens, și cu problema libertăţii. Totul atârnă 
"de graţia Givină, cum observă Augustin ; libertatea, pu- 
țerea noastră, sunt nimic faţă de puterea ei. Totuşi, noi. 

- mai observăm că această graţie exprimă perfecțiunea, şi 
perfecțiunea consideră şi legea meritului, propria stră= 
duință a. libertăţii creaturilor, după cazuri, cum am ex- 
plicat când am vorbit despre problema raportului întro 
libertate și destin. Dar noi vedem lucrurile în felul nos= 
tru, fericitul Augustin în al său, în mediul dui, conform: 
„structurii sale. Așa era destimul acestui rar geniu des- 

. <hizător de numeroase perspective.



294: FILOSOFIA CREȘTINĂ 

” Apoi dacă examinăm teza lui Sf. Ioan Damaschin, nu: 
putem să nu recunoaștem superioritatea “acestui mare. 
spirit. El a înţeles că într'o concepție împărtăşită din 
creștinism trebue să fie o mai strânsă apropiere între- 
credință şi rațiune, chiar în punctul lor de plecare, decâţ. 
admit unii, pentru ca ele să fie tot mai aceleași în: 
punctul lor de sosire, şi că unul din rolurile teologiei 
consistă în stabilirea acestui: raport. Insă noi, stăruind. . 
asupra urmărilor care decurg din absoluta perfecțiune 

„__a Creatorului, ducem mai departe adevărurile consta-=- 
tate de Sf. Ioan Damaschin, le ducem cu ajutorul lui în= 
suși. Pentru noi credința şi rațiunea, religia și filosofia, 
toate ființele, trebue să fie nu numai apropiate dar şi cât: 
mai identice, și cât mai deosebite între ele, totdeauna, 
și nu numai la început, sau la sfârşit, în desăvârşirea: 
operii lor. SR | 

- Și acum ne lămurim mai complet nuanțele pe care Sf. 
Ioan Damaschin le stabilește între existenţă și. perfec- 
țiune, între acțiunea şi prevederea divină, între Provi-.. 
denţă şi libertatea umană, și care au fost foarte discu-- 
tate. Sf. Ioan Damaschin afirmă că Dumnezeu este per- 
fect fiindcă există, şi că El prevede ce vor face oamenii, 
dar le dă libertate fără ca să intervină direct prin 
acţiunea sa, şi că așa se explică raportul între Proyi=: 

__denţă și libertatea noastră. Alţii susțin că. Dumnezeu: 
există fiindcă este perfect, şi că prevederii divine îi ur... 
mează în mod necesar acţiunea. In doctrina noastră;. 

„după cum se poate acum uşor deduce din cele ce am. 
spus, se afirmă și una şi alta, şi fără a se confunda +: 
Dumnezeu există fiind perfect, şi se afirmă perfect: 

"existând; el prevede acţionând, și activează 'prevăzând:: 
„ Dar ceea ce la EI se face dintr'odată, pentru noi oamenii: 
“se întâmplă în desfăşurare, în succesiune, 

- Un-alt spirit profund apare Scot Erigen. EI se află pe- 
drumul adevărului când vede cea mai: înaltă filosofie în:
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creștinieria ș Şi când, prin această filosofie, susține că Dum- 

nezeu este şi unitate şi multiplicitate, aşa cum vor mai 

- susține şi alții, printre care Iacob Băhme. Căci, am vă- 
„Zut, acest adevăr.se desprinde din studiul Noului 'Testa- 
„ment. Insă el ajunge la această idee bazându-se mai - 
ales pe faptul că Dumnezeu înseamnă totul, şi nu mai 

cu seamă și pe faptul că Dumnezeu va să zică perfect. 

Şi astfel Scot Erigen apare că identifică pe Dumnezeu 

cu lumea, şi mulţi îl socotesc panteist, 

„Noi, plecând dela credinţa în Dumnezeu perfect, pre- 
cizăm că Dumnezeu este unitatea şi diversitatea periecte, 

că lumea consistă în unitatea şi diversitatea imperfecte 

„care au fost create-de Dumnezeu pentru ka ele să fie 
unitatea şi diversitatea perfecte. Preţuim deci cu deose- 
hire contribuţia lui Scot Erigen, dar avem datoria să-i 

ducem mai departe opera pe calea desăvârşirii. — Dacă 
am continuă să examinăm gânditorii care urmează, pe 

Sf. Anselm, Abâlard, am vedea tot mai mult ajutorul pe 

care ni-l dă creştinismul nostru explicaționist în soluțio= - 

narea chestiunilor discutate. Pentru a nu îngreuna pre-. | 
zenta noastră expunere trecem la Sf. Toma din Aquino. _ 

Personalitatea impresionantă a lui Sf, Toma din Aquino 
aduce una din cele mai valoroase puteri la stabili- 

"rea raporturilor între rațiune şi credinţă, între filosofie - 
” şi religie. Insă și cu privire la el sunt necesare lămu- 

Tirile noastre. El vede că .soluțiunea problemei se cu- . 
vine să fie mai raționalistă decât aceea dată da Sf, 
Augustin, dar nu chiar așa de raţionalistă ca aceea la 
care ajunge Sf. Ioan Damaschin. In această privință el: 
se. situează între unul și altul, fiindu-i! scumpi amândoi: 
El reliefează deosebirile care sunt între rațiune şi_cre= 
dimţă, între filosofie şi religie, şi asupra cărora nu se 
opriseră în mod special fericitul Augustin și Si. Ioan Da- - 
maschin. Dar Sf. Toma nu stăruește asupra identităţii 
dintre rațiune şi credinţă, filosofie și religie; pe care »
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avuseseră esânţial în „vedere fericitul Augustin şi Si. 
Ioan Damaschin, 

” Incât trebue să-i completă, aplicâniă ce spune Hris-, 

tos, ce ne reamintește apostolul Pavel: „Fiţi desăvârşiţi 

“ precum şi Tatăl vostru cel ceresc este desăvârşit. Să îm- 

plinim Cuvântul lui Dumnezeu“, Aceasta o reclamă în- 

săşi opera lor, după cum filosofia noastră o cere urma- 
şilor noştri, şi Dumnezeu prin Iisus Hristos ne-o propo: 
vădueşte tuturor. Pentru noi, am spus în repetate rân- 
duri, rațiunea şi credinţa, filosofia şi religia, trebue să 
fie tot mai deosebite şi tot mai una în drumul dela Dum- 
nezen la Dumnezeu. Semnalând aici necesitatea de a 
duce mai departe, pe calea desăvârșirii, opera unui Au- 
Bustin, Ioan Damaschin, Toma din Aquino, n'avem, fi- 
reşte, prezurnţia să ne lăudăm că suntem superiori a- 
cestora.. O atare prezumție ar fi o impietate. Și ceea ce 
afirmăm relativ la ei se aplică și celorlalţi cugetători.; 
Ci voim să! spunem că sunt unele lucruri pe care ei, în 
împrejurările lor, nu le-au văzut, pe care noi le-am ob- 
servat, Adăugăm că, sccotindu-ne oameni în timp, a- 
ceste lucruri noi nu le-am fi cunoscut dacă m'ar fi fost 
ei, şi n'am fi avut însuşi ajutorul lor, dacă destinul nos- 
tru dat de Providenţă n/ar fi fost astfel ca să venim după 

"ei, precum destinul lor a fost ca ei să iie înaintea noas- 
tră, în alte împrejurări. 

“Referindu-ne la misticismul lui Eckhart, pe care unii 
îl pun în legătură cu doctrina lui Sf. Toma pentru a 'o 
depăşi, nu contestăm valoarea sa în. explicarea Lumii, 
deși nu mergem până la exagerare de a-l declara supe- 

'Tior. doctrinei lui Sf. Toma. Fiecare şi-aduce partea sa. 
EL este prețios prin faptul de a stărui cuo deosebită 
putere 'asupra existenţei lui Dumnezeu, Creatorul, ca 
unitate perfectă la care trebue să aspire diversitatea im- 
perfectă sau lumea creată. Suntem în ; prezenţa une gân- 
diri de o'rară înălțime, Insă observăm că în această gân-
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dire unitatea daşi perfectă este un subiect nedefinit, şi 
diversitatea, sau lumea creată, nu are ființă decât în 

măsura în care:se silește să dispară ca diversitate, ca în- - 

divizi, şi se absoarbe în unitate, Căci Eckhart nu are încă 
lămurită cunoşt-nța că există unitatea perfectă cu diver- 

sitatea perfectă, și diversitatea imperfectă cu unităţi im- 

perfecte, așa cum am arătat în expunerea doctrinei 
noastre. Și noi zicem că, dacă avem cu adevărat credinţa 

în Dumnezeu perfect, urmează că trebue să perfecţio- 

năm, în înţelesul concepției noastre creștine, nu să su- 

- primăm diversitatea imperfectă, nu s'o absorbim. în uni- 

tate, nedefinită, aşa cum propagă Eckhart: Misticismul | 

apare şi el, ca orice sistem, legitim în: cazul în care 
conlucrează cu celelalte, pentru a realiza perfecțiunea, 

Și. nu se izolează de ele, contopindu-le, contopindu-se,. în- 

tr un' tot nedefinit. e 

+ Aceleași observaţii, sub alte forme, ni se impun şi cu 

privire la misticismul de mai târziu al lui: Iacob Bâhme, 
El are multe asemănări şi cu filosofia lui Scot Erigen pe 

care am analizat-a. Admitem cu Iacob Bohme că nu tre 

bue să despărțim pe Dumnezeu de lume, sau invers, dar 

în spiritul creștin pe care l-am explicat ŞI nu în acela a] 

panțteismului, mistic, susținut de el. . „. Me 

i 38. Să-i: considerăm pe Bacon şi Descartes. Ne: aflăm 

în faţa unora dintre cei mai mari filosofi, apropiaţi. în 

unele puncte, opuşi în altele. Dar ei sunt oarecum ex- 

cluzivişti,. fiecare “din punctul său de vedere, și trebue 

să-i completăm unul prin altul cu ajutorul lor însuș:, cu 

al doctrinei noastre. In adevăr, Bacon caută să ajungă la 

credință prin rațiunea care pleacă dela experienţă, spu- 

nând că singura speranţă este în inducția adevărată. Şi el 

prezintă mare importanţă, fiind unul din modelele rațio- 

nalismului empirist .a cărui metodă consistă. în rațiunea 

pazată. pe experienţă, Descartes urmăreşte înălțarea . la 
3 . . . Ei .. îi - 
eee pa NICA i : 2
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credință prin raţiunea care se afinmă dela început cât 
mai pură deasupra experienței, îndoindu-se de toate afară 
de propria sa rațiune. Şi el are o rară valoare, fiind: 
unul din modelele raționalismului pur.a cărui metodă. 
"consistă în rațiunea pură. Totuşi, după cum “observăm, 
Bacon nu este numai empirist ci și raţionalist ; şi, după 
cum am semnalat anterior, Descartes deși raţionalist pure 
îşi garantează raţiunea în ultimă analiză prin credinţă. 

Dacă am continua să examinăm celelalte părţi ale îilo- 
sofiei lor, am constata tot mai mult o ilustrare a doctri- 
nei pe. care o susţinem. Nu putem să nu apreciem lumi= 
nile pe care aceste genii ni le dau, fiecare din punctul | 
său de vedere, în'explicarea universului. Insă trebiie să 
completăm pe unul prin celălalt, şi prin doctrina noastră, 
Noi spunem că unii oameni ajung la credinţă prin ra= 

„„țiunea care pleacă dela experienţă, ca la Bacon, alţii prin 
Tațiunea dela început cât mai pură deasupra experienţei 
ca la Descartes. Dar mai sunt unii care-o găsesc în ei” 
prin grația divină, şi alţii care constată că n'o au sau că. 

“0 au împreună cu raţiunea, — fiecare cu destinul său, 
Și toţi trebue să coopereze în sensul explicat al creşti- 
nismului. De aceea unii se situează între Bacon şi Des- 
cartes, alții caută să-i depășească prin scepticism sau prin. 
misticism. : | 
„Pascal vede adevărul când ne recomandă să ne ferim. 
de extreme. Şi totuşi, el nu-i iartă lui Descartes de a îi 
plecat numai dela rațiune, şi nu şi dela credinţă, pe care 
0 avea. El combate metoda raționalistă a lui Descartes; 
subordonează credinței raţiunea. Aşa este felul dea fial - 
acestui geniu. Dar pentru noi credinţa se afirmă supe- r-oară tocmai pentrucă admite ca legitim orice punct de 
plecare sincer, — experienţă sau rațiune, — şi socotește: ca îndreptăţită orice metodă animată de bine, care lu= crează împreună cu celelalte la aflarea adevărului: Nu Pu= tem să nu prețuim pătrunzătoarea inteligenţă a lui Pascal, când ne spune să ne ferim de extreme, de exagerări; <ă.
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Gacă supunem totul raţiunii religia noastră nu va avea ni- 
mic tainic, suprianatural; că dacă lovim principiile rațiunii 
religia noastră va fi absurdă și ridiculă. Dar noi explicăm 
şi continuăm pe calea desăvârşirii contribuţia ui Pascal, 
ca şi pe acelea ale celorlalţi gânditori, în direcţia spiri- 
tualizării. Rațiunea și credinţa, 'considerate şi în general, 
nu numai în una sau alta din formele lor, nu sunt pe trep- 
te de inferioritate sau superioritate între ele, nici 'nu se 
exclud, ci trebue să ne ducă împreună la îndumnezeire. 

39. Locke are dreptate când ne mărturiseşte cu since- 
ritatea sa cunoscută că el mai ales prin experienţă a ajuns 
Ia credinţă, că religia creştină este doctrina convingerii nu 
a constrângerii; Insă tocmai de aceea, în virtutea sinceri- 
tății evangelice, noi propovăduim că nu se cuvine să fim 
excluzivişti din principiu, fără o cât mai deplină convin- 
gere, fără un îndemn. la bine, dus până la extrema limită, 
chiar faţă de atei. — Spinoza, Malebranche, Leibniz, pre- 
ocupați de a stabili atotputernicia lui Dumnezeu, văd, cu 
toate deosebirile dintre ei, identitatea dela capătul final 
între rațiune și credinţă. şi ei, cu toate deosebirile dintre 
ei, sunt așa de aproape unul de altul, că atât Malebranche 

- cât şi Leibniz au fost acuzaţi de spinozism, deşi « ei au pro- 
testat, 

Insă noi suntem datori să stăruim atât asupra: identităţii 
cât şi a diversităţii perfecte care există şi da început, în 
Dumnezeu, nu numai la sfârșit în Dumnezeu, precum și 
asupra. diversității și a unităţii imperfecte din lume, din 
drumul între punctul de plecare şi punctul de sosire, şi 

„care trebue să fie diversitate şi unitate perfecte. Un stu- 
diu mai âmărnunțiţ asupra numiţilor filosofi constitue încă 
o confirmare a tezei noastre. Pentru Spinoza este o sin- 
gură substanţă, pentru Leibniz o infinițate de substanţe, , 
Referindu-ne la filosofia noastră creștină, zicem: Există 
0' sigură substanţă, și o infinitate, precum şi “un număr! 
limitat, toată gama, după spiritul care consideră chestiu-
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nea. Raționalismul geometric al lui Spinoza, viziunea în 
Dumnezeu a lui Malebranche, ocazionalismul acestuia, 
„armonia prestabilită a lui Leibniz, aceste teorii, exami- 
nate la lumina dectrinei noastre, devin tot mai distincte 
Şi tot mai una în realizarea perfecțiunii, se completează 
una pe alta în vederea aceluiaşi scop. | 
_ Lumea se deduce ea oare din Dumnezeu ca un coro= 
Jar dintr'o teoremă, fără a fi propriu zis creată, con- 
îorm  panteismului din filosofia lui Spinoza; sau 
lumea este creaţă de Dumnezeu, în limitele teismului 
“Susținut de Malebranche sau de Leibniz? Răspundem 
că Dumnezeu există așa de periect încât deducția lumii 
din el constitue creaţie, şi creaţia lumii de către el consis= 
tă înt'o deducție ; în el necesitatea şi libertatea, panteis- mul şi teismul, toate, sunt distincte şi una, în mod per 
fect, într'o aternă armoni periectă, care, nouă oamenilor 
ne apare ca o armonie prestabilită, fiindcă toate, care la 
la oameni sunt imperfecte în succesiune, sunt perfecte 
-A:ntrodată în eternitate la Dumnezeu. El este şi imunent și tnamscendent lumii, prin atotputernicia sa. In ceea ce 
ne priveşte pe noi oamenii, care trăim succesiv, în timp; 
putem să vorbim; ca Leibniz de o armonie prestabilită, însă trebue să adăugăm că aceasta la Dumnezeu există 
veşni actuală. Inicât o exprimăm mai potrivit numind-o 
armonie perfectă, creştină. 

49. Bossuet și Vico, cloupându-se cu istoria; popoarelor, observă diversitatea lor şi necesitatea ca ele să aspire la unitate, conformându-se neexcluzivismului creştin. Prin neexcluzivismul lor creştin, ei sunt la o înaltă treaptă pe scara valorilor, Insă atenţia lor nu se îndreaptă şi asupra -diversităţii perfecte, pe care de asemenea o are în vedere doctrina noastră Şi la care popoarele de asemenea trebue -Să tindă. Şi astfel, cu ţoţ spiritul lor pătrunzător, călăuzit de admirabile intenţii, ei; merg, fără vota lor, spre exclus 
- „. 

. - 
. . . . | Pa . i
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zivismul de care voiau să se ferească. Bossuet atr:bue prea 
puţin şi Vico prea mult libertății oamenilor în legătură 
cu destinul dat de Providenţă. Şi amândoi par că şovă- 

iesc să afirme eternitatea naţionalismului odată cu aceea 
a umanitarismului. Noi facem această afirmaţie, şi vedem, 

raportul între libertate şi destin istoric, întemeindu-ne 

tocmai pe. cunoştinţa Evangheliei, ale cărei texte le-am 

citat. Și cu toate acestea, adevăratul naționalism dato- 

reşte foarte mult lui Bossuet şi Vico, pentru problemele 
pe care ei le pun. 

Nu mai puţin îi datorește omenirea, în alte privinţe, lui 

Perkeley. Acesta urmează învățătura creștină atunci 

când îndeamnă lumea la idealizare, la spiritualizare. To- 
tuși, am văzut că el, pentru a apăra credința, este exclu- 

zivist din principiu faţă de scepticism şi de existenţa ma- 

teniei, Ne-am spus cuvântul asupra scepticismului, Vom 

reveni, Cât despre materie, noi o admitem, fără a vedea i în 
ea, ca Berkeley, un pericol. absolut pentru aceia care au 

creidința în Dumnezeu perfect, şi care au ca scop spiritua: 
lizarea. Materia consistă în una din fiinţele create şi 
care își are şi ea soarta sa, determinismul. Aceia care 

afirmă că materia alcătuește originea lumii, îşi urmează 

drumul destinului lor. Apoi nu toți materialiştii sunt atei ; 

unii: dintre ei, continuându-și studiul, ajung la credinţa 

în Dumnezeu, sau își întăresc credinţa. Un exemplu îl gă- 

sim în pernscana lui Gassendi, contimporanul lui Descar- 

tes. El este un materialist teist. In ceea ce priveşte scepti- 

cismul, combătut de asemenea de Berkeley, din motive 

religioase, putem să spunem că, pe când pentru unii scep- 

ticismul, ca şi contrariul său dogmatismul, duce î în adevăr 
la ateism, alţii îl invocă tocmai spre a evidenția superio- 

__ritatea credinţei faţă de rațiunea umană. 

__ Hume, posterior lui Berkeley, este sceptic în acest scop, 

rel: gios, după cum Gussend:, anterior, fusese materialist 

în acelaşi scop, religios. Hume nu admite cauzalitatea î în- 
e
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ire fenomene, spre a dovedi că există o singură cauză, 
Dumnezeu, a tot ceea ce se întâmplă în univers. Și, prin 
atitudinea sa, el ne aduce mari servicii, ferindu-ne de exa- 

„ gerările raţiunii, ale dogmatismului, în ştiinţă. Dar noi, 
Privind chestiunea şi în perspectiva filosofiei noastre, 
creştine, știm că există cauzalitate, ca şi libertate, dar de 
diferite grade, pe întreaga scară a ființelor, dela cel din 
urmă fenomen până la suprema substanţă ; şi ştim aceas- 
ja plecând tocmai dela credinţa în Dumnezeu, singura 
cauză perfectă. Şi așa putem să-l întregim pe Hume, să 
înțelegem că unii sunt sceptici, alţii probabiliști, unii dog- 
matii, alții mistici, şi că ei se înâlnesc cu toţii la sfârşit, ' 
dacă îşi continuă în mod sincer fiecare drumul său în 

„ aflarea adevărului 

? 41.. Kant îşi propune să ajungă la credinţă prin raţiu: 
nea care se înalţă treptat, cu ajutorul termenilor concilia- 
tori, intermediari, dela una la alta din formele acesteia, — | 
dela raţiunea empirică la cea pură, teoretică, „Speculativă, 
Şi dela aceasta la rațiunea pură practică. El are marele 
merit de a reliefa, după filosofii clasici, Platton, Aristotel, 
diversitatea, pe lângă unitatea, rațiunii, atrăgânâu-ne 
atenţia că aceasta este de mai multe feluri, care ne fac să vedem că există un dualism, o lume a fenomenelor și alta a numenelor, a lucrurilor în sine. Analiza lui magistrală asupra raţiunii, — Critica raţiunii cum o numește el, sau idealismul transcendental, criticismul cum i se zice, — ne impune să-i exprimăm recunoştinţa noastră, Cu toate 

- . - ? 

une, la religia ca 

spiritul său preo= 

ajunge la credința ca postulată de raţi morală în limitele raţiunii,. Incât, cu tot
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cupat să realizeze o justă conciliere, subordonează ra» 

țiunii credinţa şi religia; a rămas încă uman dogmatic; nu 

se înfățișează chiar în spiritul nostru creştin, colaborist 

aşa cum noi l-am definit. Şi trebue deci ca plecând dela «el, 
ca şi dela ceilalţi mari gânditori, să-i desăvârşim opera, în 

sens mai potrivit creştinismului, fără să depreciem ra- 

iunea, precum nici experiența, nici una din celelalte me 

tode, sincere. 

Nu este vorba să obţinez oricum o conciliere, ci 

să năzuim din toate puterile la armonia perfectă, dând ex- 

plicaţia cea mai mulțumitoare cu putinţă de ce trebue să 

fie aşa; şi nu altfel. Pentru Kant, credința există ca pos= 
tulaţ al rațiunii, religia ca morală. Noi nu contestăm că a- 
«ceste afirmaţii ale lui Kant exprimă un adevăr, Insă mer- 

gem mai departe, și găsim că precum pentru unii, de 

ex. Kant, credința există. ca postutată de rațiune, şi reli- 

gia în limitele rațiunii ca morală, — tot așa după alţii ra- 
tiunea este postulată de credinţă în limitele religiei, şi 
morala consistă în religie. Pentru noi sunt adevărate 
amândouă tezele precum şi altele care sunt cercetări sin- 

“cere în căutarea adevărului. Nu subordonăm nici ra- 

țiunii credinţa nici credinţei rațiunea 'în coiaborarea lor 
spre desăvârşire, Putem să. facem aceleaşi observaţiuni, 

„în formele respective, și cu privire la celelalte părți din 
filosofia lui Kant, amintite în Capitolul întâiu, ale actualei 

noastre expuneri, ca acelea referitoare la spațiu şi. timp, 

«categorii, ştiinţă, metafizică, la revoluţia sa coperniciană, .- 

la artă, cauzalitate, libertate, antinomii. Și totuși, trebue 

să recunoaștem că, în mersul nostru creștin, ! Kant ne-a în- 

- Jesnit mult drumul. 

Să continuăm analiza gânditorilor care urmează. Este 

evident, cum susține Saint-Simon, că iubirea constitue 

esenţa creștinismului. Insă iubirea creștină nu se reduce 
numai la cele pământești, cum afirmă Saint-Simon. Ea 
înseamnă și credinţă, în vieața viitoare, în Dumnezeu
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'aţât imanent cât și transcendent lumii, Suntem de acord 
cu Auguste Comte că filosofia pozitivă, științifică, apare 
-preferabilă teologiei, metafizicei, în formele acestora con: 

siderate de el, dar noi mai recunoaștem că filosofia po= 

zitivă, ştiinţifică, nu este superioară oricărei teologii sau 
oricărei metafizici; atât filozofia pozitivă. cât şi teologia 

sau metafizica sunt preţioase în măsura în care conlu. 

crează între ele, şi împreună cu alte doctrine, pe calea 
adevărului, a e 

„* “Constatăm cu Spencer evoluţia pe care el o are în VE. 
dere, însă mai observăm şi alte înfăţișeri ale realităţii, 
'ca legătură între ştiinţă şi religie la alți gânditori. Nu tă- 
“găduim viitorul ştiinţei în care crede Renan, dar nici pe 
acela'al religiei susținut de Brunetiăre. Admitem cu Bou 
troux că ştiinţa şi religia se apropie din ce în ce de armo- . 
nia dintre ele, dar, adăugăm noi, aceasta prin colaborarea 
creştină, în ultimă -analiză, şi nu prin conflictul lor cum 
apare la Boutroux. Acesta a pătruns adânc adevărul. Insă 
are nevoie de completarea -creștină. | 

- Să examinăm raportul între evoluționismul lui Spencer 
şi ' involuționismul “lui Lalande. Inaintea acestuia este 
Bergson, însă Lalande se ocupă în special de Spencer. Nici 
"Spencer nici Lalande nu contestă că, în lumea imperfectă 
în care ne aflăm, unele ființe merg dela omogen la ete- 
rogen, altele invers. Dar Spencer observă mai ales evo- 
luţia ca tendinţă spre eterogeneitate, pe când Lalande re: 
levă mai cu seamă involuţia ca tendinţă spre unitate. Noi, 
referindu-ne la concepţia noastră, recunoaștem partea de 
adevăr şi a unuia și a altuia, şi am putea, prin exemple 
luate din diferite ştiinţe, citalte de înșiși amândoi, să ară- 
tăm cum unul se completează prin celălalt, şi prim alții, 
Cauza și scopul lumii sunt unitatea pertectă cu. diversita- 
tea sa perfectă. Dumnezeu este unul simgur perfect dar 
care are o diversitate infinită de însușiri perfecte. Și, pen- 
tru motivele pe care le-am expus, vieața noastră pe pă-



CE ESTE “FILOSOFIA DUPĂ STUDIUL CREȘTINISMULUI 305 

mânt se înfățișează. “între cauză Şi SCOp, ca diversitate i im- 

periectă şi unități impertecte. Ea vine din diversitatea 

„_penfectă a unităţii perfecte pentru a lucra să fie o diver- 
sitâte perfectă în unitatea perfectă. 

Incât întrebarea dacă lumea se desfăşoară dela omogen 

la eterogen, sau invers dela eterogen la omogen ni se pune 
parţială, şi ea trebue exprimată şi în generalitatea ei: De 

unde vin fiinţele care alcătuesc universul, cum merg ele, 
unde au datoria să ajungă? Şi răspunsul nostru este aces- 
ta. Fiinţele care formează lumea sunt o diversitate de uni- 
tăți, spirite, libertăţi, suflete, vieaţă, materie, imperfecte 
Ele vin din diversitatea perfectă a unităţii perfecte, merg 
în numeroase direcții, în diferite moduri, unele dela omo-: 
gen la eterogen, altele dala eterogen la omogen, şi unele în 
alte feluri, pe drumul ştiinţei, şi 'altele în ale feluri, pe 
calea religiei, între imperfecţiune şi perfecţiune, fiecare 
după destinul său. Dar elle trebue să se silească a împlini 
primul lor destin, a se întâlni, toate, ca diversitate per- 
fectă în unitatea perfectă. Și totuşi, nu putem să nu avem - 
cuvenita stimă atât pentru Spencer cât şi pentru Lalande 
care, prin bogata lor cultură ştiinţifică, ne deschid pers- 
pective nouă la descifrarea universului. De acesta sun- 
tem strâns legaţi prin credinţa pe care i-o ştim profundă: 

2 Urmându-ne cercetările, considerăm sistemul lui: 
Bergson. Acesta a fost unul dintre cei mai apreciați filo- 
soti ai timpului său, admirat de către aceia care au avut 
prilejul să se împărtășească din vraja cursurilor lui. El. 
constată pe cât de just pe atât de artistice în multe pri- 
vinţe mersul vieţii, şi ne ajută la cunoașterea acesteia. 
Dar mai observăm cum şi noi trebue să ne explicăm mai 
deplin ceea ce el constată; să ne lămurim cât mai profund 
ce este lumea Şi la originea ei nu numai în desfășurarea, 
în devenirea sa, în viitorul său. Căci acesta ne apare mai 
clar ştiind trecutul. Pentru noi, la orrgine, pe engă intui- 

20
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ţia vagă și inteligență, admise ide Bergson, se află și cre- 
dința în Dumnezeu perfect. Bergson ajunge în cele din 

urmă la credința în Dumnezeu, dar, în cele din urmă, 
într'un Dumnezeu în curs de creație, de formaţie, care nu 
are nimic împlinit, | e NE 

Pentru noi credința există şi la început, nu numai la 

sfârşit, în tot mersul lumii, şi Dumnezeu se afirmă din 
eternitate în eternitate perfect, are totul împlinit. Şi toc- - 

„mai fiindcă este în acest chip, El realizeuză necontenit 
periecțiunea părându-ni-se, rwuuă ființe imperfecte, în. 

curs de formaţie. Cu: toată strălucirea spiritului său, 

Bergson nu pleacă dela credinţă, are întrun anumit fel 
graţia divină. E a fost unul dintre cei mai mari filosofi, 
care, deși evreu, a.văzut superioritatea învăţăturii lui 
Jisus, chiar faţă de: iudaism, pe care, după el, ea îl conti- 
nuă; admiră creștinismul; însă nu: se înfățișează ca pro- 

“priu zis creștin. El ne spune că ceea ce caracterizează 
Evanghelia consistă. în amisticismul care ne face să înţe- 
legem că lumea. nu este un mecanism radical, şi nici un 
finalism radicai, ci un finalism vag. — Pentru noi crești- 
nismul se poâte numi și misticism, dar şi mai mult decât: 
atât; el se. chiamă şi raţionalism, sau empirism, precum 
și orice doctrină care caută în mod sincer adevărul. : 

Evanghelia me arată că lumea are numeroase înfăți- 
șeri, după destinul fiecăruia, atât finalismul vag cât şi 
mecanismul radical, finalismul radical, toată gama. Unul 
există supus determinismului, şi nu ştie aproape de ce 

„trăieşte; altul își vede mai clar idealul, şi se jertfeşte cu 
toată conștiința, din toate puterile, ca să-l înfăptuiască; 

: şi sunt diferite cazuri, printre care. finalismul în formă 
vagă. Bergson recunoaște superioritatea lui Iisus faţă 
de toţi oamenii, dar el nu-și pune problema divinității 
sale, deoarece, după «el, - divinitatea aparține tuturor 
oamenilor, Noi ne punem problema, și o rezolvăm, ple- 
căm dela credinţă. Noi credem că lisus Hristos este
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Diimnezeu - întrupat. Apoi în ceea ce priveşte naţiona- 
lismul, admitem cu Bergson. că acesta se prezintă în- a 
multe genuri; că jos. întâlnim naționalismul primitiv, 
egoist, al acelui popor care urmăreşte. cucerirea altora 

pentru sine; că înălțându-ne străbatem diferite forme de... 
patriotism, ajungem la umanitarism, şi trecem dincolo 

"„ de el, 
IDar ne deosebim oarecum de Bergson atunci când el 

„ne spune că ascensiunea dela familie la maţiume, şi dela 
„aceasta. la umanitate, şi mai sus, se face numai prin sal- 
„__turile spiritului care străbate materia, şi. nu. şi printr'o 

evoluție treptată, şi că, prin urmare, familia şi națiunea 
„ar fi menite oarecum să dispară ajungând la umamnita-. 

rism, la misticismul complet, la creștinism. Pentru noi, . 
uni se urcă în salturi, alții treptat, sau şi întrun, fel şi 
în altul. Și, dacă oamenii, ca indivizi, se spiritualizează, 
atunci familia, națiunea ca şi omenirea, se desăvârşese 
Prin oameni, în colaborare creștină, religioasă, nu dispar 
pur şi simphu. De aceea, după cum am: explicat la locul 
cuvenit, i-am. dat formei superioare a patriotismului 
numele de Cultul Patriei: Naționalismul dus până la 
religiozitate. :Cu toate acestea, dacă îl studiem cu 
atenţie, constatăm că - Bergson. umblă pe lângă această 
formulă fără a o exprima în termenii ei proprii. Pătrun-. - 
Zătorul său spirit se găseşte aici. în căutare,. Simţim că 
îi lipseşte ceva pentru a fi mai complet; îi lipsește cre- 
dinţa creştină pe care ne-o dă o cunoștință mai deplină a 
Evangheliei, dar care în ultimă analiză este o revărsare 
a graţiei divine în sufletul nostru, o lumină sporită. Prin 
această credinţă . aducem o. întregire intuiţiei acestui 
profund gânditor care, la rândul său, ne deschide nume- 
roase perspective asupra universului. | 
Admitem cu Bergson că nu trebue să. exagerăm rolul 

„ raţiunii omeneşti în cunoaşterea lumii. Dar noi mai zicem. 
ca să nu mergem nici prea :departe în direcția antiraţio-  :
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nalismului, până la' a declara în principiu inferioritatea 
raţiunii faţă de intuiţie. Socotizmn prețioasă colaborarea pe 
care o propovădueşte el, ca aceea a metafizicei cu știința” 
pozitivă, însă o explicăm prin. perfecțiunea divină. Și ast-' 
fel, nu subordonăm misticismului. religia, nu spunem că! 
religia apare față de misticism ceea ice vulgarizarea este: 
faţă de ştiinţă. Pentru noi, orice cunoştinţă, orice ființă, 
au numeroase! forme proprii, și toate se întâlnesc egale 
în Dumnezeu unul. | 

Cu toate acestea, nu putem: să tăgăduim importanţa 
pe care a avut-o Bergson în propăşirea filosofiei, mai 
ales prin arta prin care el își exprimă gândirea sa bazată 
pe datele ştiinţelor. Acesta, zicem noi, i-a fost unul din | 
rolurile pe care i le-a dat Dumnezeu lui pe acest pă- 
mânt: ca, fiind în cele din unmă mai amult un inistie 
decât creştin, să arate totuşi cu măestrie, cu farmec su- 
perioritatea, marea' însemnătate a:-crâștinismului. Noi, * 
aici, prin cunoaşterea doctrinelor filosofice şi în acelaşi 
timp a religiei creştine, și prin credinţa profundă pe care 

„0 avem, explicăm Evanghelia, și evideniem completa= - 
rea adusă de ea la deslegarea problemelor pe care ni 
le: punem. Acesta este unul din rolurile pe care ni le-a: 

„dat nouă Providenja, în destinul nostru. — O doctrină ase- 
mănătoare, în unele privinţe, pe de o parte aceleia a lui 
Bergson și pe de altă parte filosofiei creştine, și totuși 

” deosebită de una şi de alta, este aceea a d-lui D. Dră- 
" ghicescu, unul 'dintre cugetătorii: români, despre care am 
mai vorbit şi cu alt prilej. Fiecara își aduce contribuţia sa. 

43. Neotomiștii, ca 'Maăritain, au dreptate” când serm-- 
nalează folosul filosofiei bergsoniene. că nu trebue să 
supraestimăm raţiunea, şi în același timp necesitatea | 
de a o r&ctifica prin faptul de a nu subestima. rațiunea;, 
când profesează revenirea la Sf. 'Tomai din Aquino sau 
susțin, că trebue să admitem: credinţa ja baza: vieţii noas-
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tre, Cu. toate acestea noi Suntem de părere că şi punctele” 
or de vedere se cuvine să fie, şi ele, completate, ca şi 
«acelea ale lui Bengson, prin altele, şi prin concepția 
noastră, după cum teza noastră. are nevoie să fie tot 
mai de acord în râporturile sale cu. celelalte doctrine. 
Noi plecăm dela oredință ca bază a vieţii, dar fără a-i 
Subordona rațiunea, și niciuna din celelalte facultăţi, 
după cum plecăm dela rațiune însă fără a-i subordona 
„credinţa, în conlucrarea la realizarea perfecțiunii. Onto- 
doxia, sau dreapta credinţă, creştină, pentru noi, consistă | 
Şi în această colaborare. Geniul fericitului Augustin nu 
umbreşte pe acela al lui Sf. Joan Damaschin sau pe acela 
-al lui Sf. Toma Aquinatul, și nici invers, ci fiecare apare, 

„ după destinul său, mai strălucitor prin celelalte. Adevă- 
rata religie, creștină, este tot mai una în -diferitele sale 
forme, ortodoxă, catolică sau protestantă, fără ca fiecare 
din acestea să-şi piardă fiinţa proprie. năzuind spre per- 
fecțiune. . . . ” 

Şi dacă, dela Bergson sau dela neotomiști, trecem la 
examinarea doctrinelor altor cugetători, ca filosofia exis- 
tenţială a urmaşilor lui Kierkegaard, pragmatismul lui 
James sau filosofia creștină, ortodoxia, a lui Berdiaeff, . 
constatăm deasemenea „valoarea lor, şi în același timp 
necesitatea de a merge mai departe cu ajutorul filosofiei 
creştine așa cum noi am analizat-o, cum am expus-o. Nu 
negăm că printre metode este și aceea atât de impresio- 
nantă a filosofiei existenţiale, a cărei caracteristică am 
semnalat-o în capitolul precedent, care arată insuficien= 
ţele' raţiunii umane. Insă observăm că, dacă voiește să fie 
creștină, ea nu trebue să fie excluzivistă. Rațiunea omu- 
lui, oricât ar fi de . slabă, a adus, aduce,. şi ea partea 
ei la propăşirea noastră. Căci şi ea, ca şi. credința, ca 
orice, tot de Dumnezeu ne-a fost dată ca să ne aiutăm 
da înfăptuirea binelui, a, idealului, a 
„In ceea ce privește pragmatismul lui James, suntem
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de părerea lui că adevănul consistă în- teoria urmată de 
faptă, care reuşeşte, care este confirmată de experienţă, 

„ are urmări utile, practice. Căci, precum ne spune Hristos, 
pomul se cunoaște după rodul lui. Dar noi precizăm, în 
spiritul Evangheliei, că urmările utile, practice, pot să nu 
fie imediate, şi adevămul să subsiste, pentru “a fi. 
confirmat mai târziu de fapte, de experienţă, deoarece 
criteriul lui nu-l constitue numai experiența imediată, ci 
si acondul cu principiul: raţional etern al neicontradicţiei. 

> Cât despre concepția că noi omenii nu cunoaştem 'origi- 
nea. universului, ci, constatăm prezentul privind viitorul, 
că :lumea. se află în curs de fonmaţie, noi creştinii avem. 
altă credinţă; ne-âm spus cuvântul asupra. ei și cu pri- 

„lejul când am analizat filosofia lui Bergson. Noi “plecăm 
dela credința în Dumnezeu perfect, şi deci dela Cunoaș- 
terea originii universului deplin, -etem, format, şi care 
pentru noi oamenii ființe. imperfecte se înfățișează în 
curs de fonmâţie. | a 
„Apoi alăturând pe Bendiaett de James relativ la cola- 
borarea noastră cu Dumnezeu, în care Berdiaeff vede 
nota esenţială a creştinismului, din cauză că lumea există 
în. curs de formaţie, găsim că în adevăr, trebue să cola- 
borăm-între noi, şi cu Dumnezeu, aşa cum susțin ei. Dar 
noi lămurim că această colaborare ne este cerută de 

"graţia lui Dumnezeu atotputernic, și nu de o deficiență 
divină cum apare cazul la James. sau Bendiaett, Dum- 
nezeu ne invită, ne chiamă, sub formă de rugăciune gra- 
țioasă, ne face onoarea, să venim alături de el, în reali- zarea, perfecțiunii, fiindcă el este graţia supremă, şi nu 
pentrucă el, Binele suveran, ar avea nevoie de ajutorul 
nostru spre a învinge răul. Asupra modului cum Ber- diaefi concepe creaţia lumii de către Dumnezeu din pră- pastia în care era nimicul cuprinzând libertatea relu- minată, şi față de care Dumnezeu nu ar fi- atotputernic, “suntem siliţi să spunem că el contrazice credința evan- gelică în Dumnezeu perfect, .
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44, Să trecem la examinarea sistemelor româneşti des- 
pre care se vorbeşte în menţionata comunicare făcută 
la Academia Română. Cercetându-le la lumina doctrinei 
noastre, nu contestăm contribuţia (lor, a. fiecăruia din 
ele, adusă la cunoașterea lumii; însă căutăm să le expli- 
căm felul lor de a fi, însemnătatea cazului fiecăruia, şi, 
prin propria noastră doctrină, precum trebue să lămurim 

și gândul nostru prin ele şi prin altele 

- Admitem cu d. C. Rădulescu-Motru că “filosofia se de- . 

fimeşte prim studiul raporturilor între diferitele cunoş- 
tine, — ca ştiinţele speciale, metafizica, arta, religia, — 
făcut în scopul de a ne înălța la o ştiinţă mai deplină; 
că trebue să avem o judecată cumpănită, controlată, în 
formularea adevărului. Şi nu putem să nu ne exprimăm 

stima noastră: pentru modul ştiinţific în care.d. Motru 

face acest studiu, Recunoaștem valoarea cercetărilor, a 
informaţiilor, a serviciilor aduse de D-sa culturii, atră- 
gând serios atenția asupra pericolului rezultat din lu- 

crări făcute în grabă, în chip neserios, D-sa fiind un 

muncitor. conştiincios model, spirit de o rară pătrundere, - 
având una. dintre cele mai bogate culturi filosofice. Insă 
i se obiectează că D-sa..caută să ajungă la scopul urmărit . 
mai ales printr'o metafizică a. cărei metodă este aceea 
rațional empirică :a ştiinţelor speciale, pozitive, şi nu şi 
prin religie a cărei metodă consistă în credinţă. 'Incât, 
cu toată valoarea ei ştiinţifică, explicaţia pe care D-sa 
ne-o dă despre lume nu are şi lumina pe care ne-o pro- 
cură credinţa, religia creştină. 

„Dar să ne lămurim.. După cum am văzut, d.-. Motru, 
„deşi D-sa personal nu afirmă că .are credința creştină, 
nu se declară ca necredincios, nu contestă posibilitatea 
de existență a acesteia, importanța, ei la aceia care o au 

„Mai mult încă, ne mărturiseşte necontemita sa preo- 
cupare de problema Dumnezeirii, ca şi de aceea a su- 
fletului românesc. Il numim un: raționalist teist pe dru-: 

r
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mul credinţei. Citează cazul unui țăran care, la pier- 
derea fiinţei „lui scumpe, n'a putut să fie potolit decât 
atunci când a venit preotul să citească din Sf. Scriptură. 
Prin. acest exemplu D-sa arată puterea credinţei. Incât 
nu este atât de departe de crestinism cum s'ar părea. 
Aşa fiind, noi, potrivit filosofiei noastre, deşi ne deo- 
sebim de d. Motru prin credința creştină, găsim pre- 
țioasă atitudinea D-sale, aceea a unui spirit care se 
„conduce de rațiune şi experienţă, de ştiinţă, care nu are 
incă propriu zis credința, dar care nu se declară îmvo- 
triva ei, şi care, printr'o muncă dintre cele mai conştiim- 
cioase, ne spune cum se prezintă lumea din punctul de 
vedere al unui atare spirit. Şi nu o respingem, ci consta- 
tăm că, dacă ne ducem mai departe studiile cu seriozi- 
tatea cuvenită, ne împărtășim dim ce în ce şi unii şi 
alții tot mai mult atât din lumina rațiunii, cât şi a expe- 
rienţei, a credinţei; în spiritul Evangheliei, cum ăm ex- 
picat. Dar să ne continuăm examinarea. | 

Pentru d. Motru nu ar -fi imposibil ca oamenii să a- 
jungă, în viitor,” a-şi făuri singuri destinul, deoarece 
făurirea destinului, după D-sa, se reduce la organizarea 
de către noi: a posibilităţilor, virtualităţilor, de care ais- 
punem, consistă în răspunsul pe care îl dăm vocației 
noastre. Aici apare una din deosebirile profunde înire d. 
Motru Şi noi. Căci pentru noi atât destinul cât şi liber- 
tatea, vocaţia, pe care le avem, tot. ce există, toate, vin 
din perfecțiunea divină, şi se explică în cele din urmă 
prin ea. Dar să nu ne pronunțăm cu ușurință. Ipoteza 
d-lui Motru, cum o numește D-sa însuși, presupune ca- 
zul când omenirea ar fi ajuns la capătul desvoltării sale. 
Atunci şi noi admitem că ne făurim singuri destinul, căci 
atunci suntem îndumnezeiţi, atotputernici. Ajuns-am 
oare acolo ?  D-sa însuși răspunde: Ideal îndepărtat, și 
poate. chiar himeric, Totuşi, în măsura: în care stă în . 
puterea noastră, trebue să. încercăm. Și, în ultimă ana-
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liză, după. cum am văzut, D-sa nu exclude şi explicarea 
biblică alături de cea metafizică ştiinţifică. 

Incât îm realitate d. „Motm este mult mai aproape de 
creştinism decât me-ar face să admitem un examen la su- 
prefaţă, deşi nu un creștin fîn felul nostru, Pentru 
a judeca mai în cunoştinţă de cauză, trebue să știm că 
D-sa, înainte de a fi student al Universităţilor română şi 
streine, „pătrunse şi de curentul pozitivist, a fost crescut, 
prin tatăl său, în spiritul creştin al filosofului Eufrosin 
Poteca, pe, care l-am amintit ca fiind o impresionantă 
expresie a sufletului românesc. Apoi a trecut prin școala 
română a lui Titu. Maiorescu, prin şcoala germană a 
Wundt, ete. Şi aşa .noi îl situim pe drumul între cre- 
dință şi necredință spre credinţă. Insă D-sâ, maii constată - 
că, din cauza împrejurărilor, naționalismul Românilor s'a 
ridicat în trecut pe baza creştinismului ortodox, dar că 
în noua 'sa forină de românism, când trebue să se. mo- 
dernizeze cu vremea, cu ştiinţa, el nu se mai poate des- 
volta pe această bază. Şi protestează împotriva teologi- 
lor care, pentru a susține credinţa, fac apel la filosofie. - 
Aici sar părea că există o deosebire şi mai protundă 
între noi şi d. Motru. 

Cu toate acestea, dacă exammăm cu atenţie. chestiu- 
nea, considerând noțiunile cuprinzătoare ale cuvinte= 
lor ortodoxie, naționalism, teologie, filosofie, așa cur noi 
le-am. expus, nu restrânse, noi nu excludem nici teza 
d-lui Motru, nici pe aceea care pare contrarie ei, ci 
le ammonizăm explicându-le. Căci, . pentru noi, ter- 
menii revelaţie, ortodoxie, tradiție religioasă, româ- 
nism, naționalism, progres ştiinţific, metafizică, .teo- 
logie, filosofie, ca orice termeni, sunt factori pe care 
trebue să-i facem să conlucreze, nu să se înlăture, la În- 
făptuirea binelui, a idealului. Și atunci când unul din 
factori este exagerat în paguba celorlalți, trebue să recu- 
noaștem că stât.d. Motru, prin protestul său, cât și: par:



314 „ FILOSOFIA CREȘTINĂ, 

tizamii celorlalte teze, prin protestele dor, aduc reale ser- 
vicii propășirii noastre, — sunt în slujba Mântuitorului. 
Şi unii şi alții sunt animați de bune imtenţiuni; ci se cu- 
vine să ne lămurim. Când ne cercetăm cu atenţie, înţe- 
-lepciune, cu bunătatea creştină, atunci simţim că noi, 

” oamenii, suntem mult: mai aproape unii de alții decât ne 
tace să socotim o primă amaliză. | Se 

D. Motru, spunând că a face din Românism un gest al 
Dumnezeirii pentru izbânda spiritualității. creştine ortu- 

„ doxe este o deşertăciune, și că a face din; spiritualitatea 
„ortodoxă un instrument în serviciul -Româmismului este 

o apostazie, își exprimă grija de a feri de exagerări atât 
Românismul cât şi Ortodoxismul, de a nu le întîna prin 
„preocupări prea omenești, materiale, egoiste. Altfel n'am 
înţelege cuvintele care urmează, şi pe care le-am citat: 
Eticul creştin a venit ca să purifice şi să înnobileze 
etnicul existent al popoarelor ajunse la un anumit nivel 
de cultură. Morala cere dela inovatorul ei uitarea de 
sine, sacrificiul chiar de sine. Pe terenul ştiinţei şi al 
tehnicei, activitatea inovatorului: se poâte asocia, şi de 
fapt se şi asociază cu dorinţe egocentrice, De aceea, ino- 
vatorii pe terenul moral sunt nu numai rari, dar lumea 
se îndoiește chiar că ar fi de aceeași natură cu ceilalți 
oameni. Eticul creştin este faţă de morala timpului, în 
care sa produs, așa de ridicat, încât nu face îndoială 
că izvorul lui este de inspirație divină. — In acest spirit, 

„creştin, l-am studiat, îl studiem, pe d. Mitru, ca şi pe 
ceilalți, gânditori. Fără a exclude experienţa, rațiunea, 

" ştiinţa, avem credinţa că tot ce există, lume, : natiuni, 
sunt creațiuni ale lui. Dumnezeu în scopul ca, sub orice 
îormă s'ar desvolta, în orice împrejurări, ele să se des- 
volte în colaborare după învățătura divină a dreptei 
credinţe. i E | 

Dar d. Motm: judecă lucrurile prin. concepția unei 
anumite rațiuni, sau științe, care nu exclude credinţa, 

1 

>
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religia. Și D -sa aduce din punctul său de vedere con- 
tribuţia sa la explicarea -lumii. Așa sunt structura sa, 

destinul său, în aşa împrejurări a trăit. Noi vedem - lu- 

mea prin prisma credinței noastre creștine, care nu: se 
opune raţiunii, ştiinţei. Aşa ne-a fost mouă dat desti- 

nul, Doctrina d-lui Motru s'a interpretat, şi ea, divers. 
Este drept că D-sa apare.preocupat în mare măsură de 

__ceea ce se întâmplă actual în lums, şi -deci ca um em-. 
pirist ; totuși rămâne în -fond şi un -raționalist şi care 
acordă o valoare capitală „credinţei. creştine. Avem dato- 
ria să-l explicăm. In acest scop, să ne fie îngăduit a 

invoca un document, care ne priveşte foarte de aproape, 

şi care ne ajută la stabilirea: adevărului. 

Intr'una din cele mai grele încercări ale autărutui Ju- 

crării de faţă, — la moartea „soției lui, — P. S, Sa Ve- 

niamin Pocitan  Ploeșteanu, vicarul Patriarhiei române, 

a ţinut următoarea cuvântare, care a fost publicată de 

ziarul românesc „Universul“, în darea de seamă a în- 

“rormântării. „De “soţul. defunctei, mă leagă amintiri 

„care sunt un fir neîntrerupt al cunoscutei lui activități 

filosofice, patriotice, creştine. Dar ceea ce nu se ştie 

decât de foarte puţini, şi ceea ce voiesc eu să relev, este - 

„raul. pe cât de discret pe -atât de preţios pe care l-a 

avut soţia sa: în alceastă alctivitate. Eram preot la bise- 

rica română din Paris, când el ca student și-a susținut 
în Sorbcma tezele de doctorat în filosofie. Am asistat la 

susținerea tezelor sale de filosofie creștină, la răspunsurile 

ui înțelepte date savanților care îl examimau, la oma-: 

„giila acestora aduse candidatului, Ann fost profund im- 

„presionat. Mai târziu i-am urmărit eroismul pe front, 
“ aplicarea doctrinei profesorului universitar în ţară, con= | 
ferinţele patriotice, predicile în biserici. A întâmpinat 
uneori foarte mari greutăți, dar soţia sa Maria, care era 
şi mamă îndurerată, îl. susținea, îl îndemna, îi spunea: 
mergi. înainte pe calea idealului, despre care tu mi-ai 

.
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vorbit atâta de profuind, atâta de frumos, ca filosof na- 
„„ționalist creștin. Și; ea făcea aceasta. cu așa dragoste, de 
:votamemnt, modestie creştină, că foarte puţini sunt aceia 
“care cunosc acest adevăr. Ea era aproape neexistentă în afară de cămin, nu trăia pentru sine, nau trăia, decât pen- 
tru misiunea soțului său, care devenise crezul vieţii ei. Ira ummat pas cu pas în sbuciumul vieții lui pentru triumful dreptăţii. A fost o soție anodel, ca un înger pă- 
Zitor. Pentru alesele ei vintuţi, de a-și fi înţeles cu aţâta „Pătrundere soţul, de aşi fi închinat întreaga ei perso- ndlitate biruinţei naţionalismului creștin, a filosofiei 
creştine, propovăduite de soțul său, preoții au ţinut să oficieze. în. număr. mare la înmormântarea .ei:: pămân- | tească. Ea n'a murit spiritualicește. Ea continuă şi mai mult acum .să fie înger păzitor. De-acolo, de sus, unde . este acum, ea nu încetează să-l îndemne, cu. dragostea, devotamentul, discreţia, modestia creştină, ca, — ori- care ar fi greutăţile, — să ducă mai departe apostolartaul său, nobila lui misiune filosofică-patriotică după. învăţă- 
tura creștină“, . a 
+: D. Motru luând apoi cunoștință de. aceste împrejurări, a, trimes celui, încercat, vechiu prieten, această scrisoare care ne confirmă, me întregește explicaţia privitoare la fondul gândirii sale; o redăm aici ca document. „15. Iulie, 1942, Butoești, Dragă Marine, am citit cu multă mâh- - nire astăzi în Universul vestea despre moartea soției tale. Fu nu o mai văzuzem de mult, dar ch:pul său blajin și dulce l-am. păstrat totdeauna viu În - amintire. A fost bolnavă înainte multă vreme? Tu nu mi-ai vorbit; niciodată în această privință, Te-ai despărțit de o sfântă; şi îţi înţe- . „leg amărăciunea. Nu te vei mai întâlni în 'vieață cu 'o fiinţă atât de devotată, și identificată. idealului tău! Dea Dumnezeu casă găseşti în. instituţiile și în „oamenii, pe - care îi ajuţi, cu vorba şi cu fapta, o recompensă vred- 

nică de sufletul pe, care-l pierzi. Regret mult că n'am
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N fost: în București i în aceste zile grele peritru tine. Am 
văzut din ziar -că mai mulţi preoți ți-au stat alături. 

__- Cinste lor'!. Zilele. acestea -tocmai :mă gândeam ce vei îi 
„ făcând cu Filosofia Creştină. Se vede că primeam prin" 

telepatie o undă din frământările tale sufleteşti. Dragă 
Marine, vieața ta a fost un şir de suferinţe, de decepții. 
Dummnezeu ţi-a dat însă un scut de apărare și de 'adă- 
post: credinţa creștină. Fiimdcă această credinţă ţi-o ştiu 
adâncă, eu ca vechiu prieten mă simt liniștit. Vei primi 
fără cârtire nemiloasa lovitură, şi vei: continua munca 
în serviciul Mântuitorului. Fii tare, dragă Marine. A 

tău C. Rădulescu-Motru”, 
Această scrisoare constitue um fapt, un. document. Am 

„tinut seama și de ea, ca să-l redăm exact pe d. Motru. 
Areastă scrisoare, de o spontaneitate, sinceritate, intimi-! 
tate, de o prietenie, de o nobleţe care. înduioşează, şi” 
care este în acelaşi -timp de o frumuseţe, de o fac- 
tură clasică, un model în acest gen, exprimă unul 
din „portretele fidele ale d-lui Motru. Ea ridică un 

"colţ de văl care ni-l arată pe d. Motru în adâncul fiinţei 
lui, și care în, publicaţiile sale îl acoperă, sau ni-l înfăţi-. 
şează reținut, rezervat, cum l-am văzut, Astfel ne apare! 
nouă d. Rădulescu-Motru. După cum am spus, noi vedem. 
în D-sa un preţios exemplu pentru ilustrarea modului 
cum își explică lumea un raționalist pozitivist, care nu 
are în felul nostru credinţa creştină, dar care nu o ne- 
socotește, care este preocupat de ea, care se pronunță 
asupra ei atât cât îi permit rațiunea clară, cercetările, 
datele, ştiinţifice experimentale pozitive, fără a o su- : 
bordona raţiunii. Incă odată, D-sa nu se afirmă ca un: 

- eredincios propriu zis dăr nici ca necredincios, Putem. 
să-l: numim un raţionalist teist, care, printr'una dintre 
cele mai. impresionante munci, se află pe arumul dela' 
necredință la credință. Incât, cu toaţe unele dsosebiri din-! 
tre noi, ne simţim uniţi, fie prin fine ca părticică de
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dumnezeire: despre care ne vorbeşte D-sa,. fie prin cre- 
dința creștină care ne călăuzeşte pe noi. Am mai Spus. și. 
cu alt prilej, nu. întreprindem aici o simplă conciliere, 
o împăciuire, pentrucă. n'am avea altă soluţie în faţa an-: 
tinomilor. Ci ne silim să redăm realiţatea. așa cum ne 
face s'o vedem cu sinceritate filosofia noastră creștină, 
filosofia animată de duhul drept și bun: al Evangheliei. 

45. Să analizăm gânditorii români _dare urmează. D.. 
P. P. Negulescu are dreptate: când afimnă că, pentru a. 
înălța o construcţie filosofică este nevoie de grămezile de 
materiale ale oamenilor de ştiinţă. Noi avem stimă pen- 
tru erudiția sa în această privinţă. Cu toate acestea, tre- 
bue să relevăm că în adunarea de material ştiinţific, D-sa 
nu numai că nu are credință, dar merge chiar. până. la . 

- a declara că religia se reduce la o explicare închipută. Și 
s'a. observat de. către credincioși necesitatea ca știința să - 

„conlucreze treptat cu religia. în aflarea adevărului, niu:. 
să caute a înlocui treptat religia.. 1 se aduce. d-lui.P. P. 

„Negulescu obiecţia că este un empirist care adună. ma- 
terial, făcând cu el numai desenul, numai planul, edifi- 
ciului metafizic, explicativ al universului, fără să între- . 

„prindă încă însăși construcţia. D-sa “socotește posibilă: - 
aceasta numai în viitor, pe când aceia care au. credinţa. 
în Dumnezeu, fără să înlăture experienţa, o consideră: 
existând din eternitate, și numai evidențiată, pentru noi, 
prin faptele empirice din cursul timpului, 

Și totuși, referindu-ne la filosofia noastră creştină, moi 
găsim interesant cazul d-lui P: P. Negulescu, fiind acela - 

- al unui empirist 'care, printr'o muncă stăruitoare, pozi-" 
Vivă, științifică, negând credina, ne dă obolul său la 

- tâlmăcirea lumii. Ne arată cum îi apare universul unui ' 
empirist erudit pentru care credinţa se reduce la o fic- 
țiune, Şi zicem că D-sa cugetă după a sa structură sau 

„după mediul în care s'a desvoltat, şi dăm acestor cuvinte
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înţelesul pe care l-am stabilit în legătură cu destinul. Nu 
este exclus ca, mergând spre capăt, către construcția fi-: 

losofică din viitor, D-sa însuşi să afle credința pe care 

acum o'contestă. Noi facem apel la însăşi colaborarea 

ştiinfifică pe care spiritul său, cu atâta sinceritate, dem- 

nitate, o propovădueşte, o „practică. a 

46. Suntem de acord cu d. ]. Petrovici că ştiinţa şi re- 
ligia nu trăiesc streine şi indiferente una de alta, că ele 

se. susțin reciproc. Și prețuim talentul. prin care D-sa, 

căutând să: ducă mai departe pe calea propășirii școala 

dui Titu Maiorescu, exprimă acest raport între știimță și 

- religie. Cu toate acestea, trebue să observăm că d. 1. Pe- 
trovici are credința, creștină, dar o subordonează rațiunii, 
după cum subordonează metafizicei religia, deoarece, 

după' D-sa, credința . se. afirmă. subiectivă, sentimentală, 

pe când raţiunea este obiectivă. Noi suntem de părere că, 

în icolaiborarea lor, nici una dim ele nu trebue să fie pusă - 

n stare de inferioritate faţă de celelalte. Am arătat cum 
în filosofia creștină există o corelaţie între. ceea ce se 

chiamă de obiceiu superior şi inferior, cum credința 

„exprimă raţiunea şi raţiunea credința, și cum, deci,: 
sunt tot atât de subiective ca şi obiective şi una și alta, | 
Incât nu avem îndreptățirea să supunem raţiunii ere- 
Gimța, sau credinţei. rațiunea. Dacă nu observăm acest 
adevăr, nu putem să ne înălțăm la o explicare mai de- 

„Plină a universului, ni se sbate mintea în dileme, apar 
contradicții, suntem siliți să + regurgem la compromisuri. 
Dar, ca să observăm acest adevăr, trebue să posedăm mai 
deplină și credința nu numai rațiunea, .€ O găsim conti- - 
auând s'o căutăm. j 
Pentru 'a lămuri raportul între Duminezeu și lume, d. 

Petrovici socotește necesar un oarecare: compromis între 
metartizică și religie, şi că ajungem la un mai bun mezul- 
tat dacă plecăm dela lume la Dumnezeu decât dela Dum-
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mezeu la lume. Noi, având credinţa creștină, plecăm şi 
întrun fel şi în altul. D-sa cugetă că Dumnezeu a' 

creat lumea pentrucă, fiind inițial perfect, îi lipsesc: 
valorile periectibile care sunt - rezultatul străduinței: 

chinuitoare a lumii: Dar noi, care âvem credința creş- 
tină- în Dumnezeu absolut perfect, şi care, în conse- 

cință, nu subordonăm rațiunii credinţa, şi nici invers, 

gândim că Dumnezeu a: dat ființă universului din eter- 
nitate, odată cu EI, prin însăși perfecțiunea sa, şi nu. 

fiindcă simte nevoie de ceva, de valorile perfectibile ca 

cezultat al străduimţei chinuitoare a lumii. Căci dacă ar 

fi aşa, dacă i-ar lipsi ceva, oricât de puţin, n'ar mai fi 

perfect; a rosti o atare afirmaţie ni se pare o contradic- 
"ţie. Adică noi credem că Dumnezeu a făcut lumea aplir., 

cându-i legea meritului, a dreptăţii, cu graţia: sa, a 

* creat-o între imperfecţiune şi perfecţiune, în scopul ca. . 
ea să se silească a se perfecționa, să-şi merite plinătatea . 
ființei. Și credimța noastră este, în acelaș timp, „rațiune, 

gândire, logică. 

Apoi d. Petrovici mai dedlară, oarecum cu Leibniz, că 
Dumnezeu, Pertectul, a creat o lume imperfectă,; perfec- 
tibilă, pentru ca aceasta să fie diferită de «el, căci altfel: 
n'ar imai fi fost două realităţi, s'ar fi confundat şi nu sar” 
mai fi putut vorbi de creație, deşi lumea. trebuia totodată 
să rămână ccpilul, opera gândurilor lui Dumnezeu. Dar 
pentru. noi, Dumnezeu, fiind perfect, a creat lumea: 

"la egală distanță între imperfecţiune şi perfecţiune, 
aplicând legea meritul, în scopul ca ea să reali- 
zeze perfecțiunea, să fie una cu'el fără a-şi pierde 
propria îiirţă. Şi ID-sa ne mai spune să nu rnergem prea 
departe cu rolul factorului naţional în filosofie, De sigur, 
observă D sa, şi acest îactor aduce, şi el, contribuţia îui. 
Insă, atunci când voim să ne înălțăm msi sus, la valo- 
rile” universale; către 'car& trebue să aspirăm, directi- 
vele.-etnice alcătuesc mai de grabă o limită: "vătămătoare
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şi nu un n ideal, Coloritul naţional al unei filosofii poate 
să fie un fapt, dar nu un program, . 
„Acesta este punctul de vedere al d-lui 1. Petrovici. 
Noi ne-am exprimat în multe rânduri teza noastră. Pen- 
tru noi coloritul naţional în filosofie se prezintă, înte-. 
meiat şi ca fapt şi ca program, atunci când el: există. ca 
produs al spiritului creștin în înăltul înțeles al cuvân 
tului pe care l-am expus. Filosofia trebue să fie şi prin 
raracteristica sa națională altfel decât celelalte şi la fel 
cu ele pe drumul „spiritualizării. Naţiunile nu sunt sim- 
ple limite pe care trebue să le depășim. „Prindem rostul 
lor veşnic dacă studiem Evanghelia şi avem credință | 
în ea. Naţiunile sunt, ca şi familiile, < ca şi celelalte forme 
ale societăţii, creațiuni ale divinității pe care componenții 
lor, oamenii, au datoria să le desăvârşească, făcându-le. 
să fie tot mai distincte şi tot mai una, pentru a merge 
cu ele perfecționate către divin, așa cum am arătat în 
“ceeace precede când am tratat despre naționalism. | 

Dar d. 1. Petrovici ne dă o explicaţie despre lume prin: 
o argumentaţie intelectuală pe care o socoteşte mai sa- 
tisfăcătoare decât credinţa. Această explicaţie vine . din 
felul său de a fi, şi ea este una din interpretările po-. 
sibile ale vieţii, admisă de. unii, respinsă de alţii, după 
structura fiecăruia. Şi totuși, deşi sunt deosebiri între 

„această interpretare şi propria noastră doctrină, şi cele- 
'alte, noi vexiem unitatea care le împreună, printr*o | 
mai deplină participare a raţiunii şi a credinţei şi a ce. 

“lorlalte facultăți, în căutarea adevărului, Socotim con-. 
cepția d-lui 1. Petrovici prețioasă fiindcă „ea ne spune 
cum.vedn lumea un raţionalist care are credință creştină, 
dar care o subordonează rațiunii. Şi, prin comparație, 
pe. convingem mai mult cât de necesar este să privim 
universul în lumina unei mai stăruitoare cunoştinţe a 

creștinismului, Dacă ar fi cazul să examinăm aici mai - 
în amănunt această concepție, ne-am da, cu drept cuvânt. . 

“i.
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seama de arta, de subtilitatea, gândirii dare o animă, 
dar şi de nevoia de a ne completa prin: adâncimea și 
înălțimea spiritului creștin. Am vedea cum ni se apropie . 
drumurile mergând spre capăt, dacă ne continuăm stu- 
diile, căci atunci suntem tot mai călăuziţi de plinătatea 
raţiunii, a credinţei creştine. ” | 

47, Ducându-ne mai departe cercetările asupra cu- 
getătorilor români,  împărtășim părerea d-lui Lucian 
Blaga, anume că trebue să facem loc, cât mai miult, me- 
tafizicei în preocupările noastre, să căutăm a pătrunde 
misterul, a cunoaşte absolutul. Şi nu nesocotim valoarea 
străduințelor sale metafizice, .precum. nici pe aceee a ce- 
lorlalţi, cum se procedează de ordinar, Insă, în metafizica 

„sa, d, Blaga are o credinţă păgână, după cum ne-a afir- 
mat însuși D-sa, şi care este deci alta decât cea creștină 
din amintita tradiție a Românilor. D-sa, deși ne vorbeşte 
în formă de mit, stărueşte că Dumnezeu a făcut lumea: 
nu după chipul Său, cum ne spune Sf. Scriptură, ci dim- 
potrivă. Incât oamenii apar că sunt oarecum în stare de' 
răzvrătire față de Dumnezeu. Și noi, spre deusebire de 

„ D-sa, constatăm că trebue să ne conformăm religiei creş- 
tine, bine studiată, sincerității care o caracterizează, 
şi nu să căutăm a depăși, moditicându-i, sau înlocuindu-i 
elementele sale constitutive, pentru a ne înfățișa origi- | 
nali cu orice preţ. Dumnezeu ne îndeamnă să-l cunoaș- 
tem, nu ne opreşte dela aceasta cum gândeşte d. Blaga, 
dar să-l cunoaștera fiind pregătiţi, purificaţi de rău, 
îiind spirite bune nu spirite rele văzvrătite. Să avem o 
cunoştinţă îngerească,. nu. diabolică, luciterică, mefisto- 
felică. | | „- | 
D. Lucian Blaga nu neagă existenţa lui Dumnezeu, dar | „zice că el consistă în Marele Anonim care ne ține la dis „tanţă fiindcă se teme de noi; pe când pentru noi -cre- 

 ştinii Dumnezeu este Tatăl care ne iubeşte, care ne vrea
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să fim una cu el. D-sa presupune. că Marele Anonim a 
făcut lumea inferioară, şi nu după chipul său, de teama 

ipostaselor, ca acestea să nu i se substituiască, — 
adică să mul răstoarne, — pe când noi credem că Dum- 
nezeu a creat lumea după chipul: Său aplicându-i. cu 

grație legea meritului în scopul realizări necontenite. 
a perfecțiunii. Noi, având credinţa creştină, nu putem 

să concepem cum Dumnezeu, fiind perfect, sar speria 
de consecinţele faptei sale.. Atunci El n'ar mai fi perfect. 
Ne aflăm în fața unei contradirţii. Cultura, pentru. d. 

Blaga, vine din matea populară a satului, ea nu constitue 
produsul. apariției dintrodată a. unei individualități me- 

sianice. Pentru noi realitatea este, trebue să fie, şi una 

şi alta, o colaborare pe scara spiritualității. Spiritele su- 

perioare, mesianice prin destinul lor, n'ar actualiza pro- 

păş:rea fără popor; dar nici poporul mar avea posibilita- 

„tea propăşirii fără ele. Termenii sunt corelativi. 

In unele privinţe, d. Lucian Blaga, preocupat de origi- 
nalitate, ' caută să înlocuiască vechile valori, aşa. cum 

au făcut şi alţii, sub alte forme, înaineta sa, ca, de ex. 

'Nietzche care a încercat să deprecieze valori recunos- 
«cute, pe Socrate, pe Iisus: Hristos. In filosofia noastră . 

fiecare ființă se cuvine, da, să-și aibă originalitatea sa, 

dar în armonie cu celelalte. Constatăm deci în metati- 
zica d-lui -Blaga unele idei opuse creștinismului, Cu 

„„ “toate acestea şi metafizica sa ne desvălue, şi ea, una din 
întăţişerile vieții, anume aceea în care unii sunt de pă- 
rere că rostul omului ar fi altul decât asemenea celui 
creştin... Căci Dumnezeu s'a: îngrijit în prealabil să ne 
-censureze, să ne mutileze, şi, prin toate măsurile preven- 
tive luate, tinde:tocmai la conservarea disanalogiei. Dar, 
zicem. noi, acest rol i 'l-a hărăzit Providența d-lui :Lucian 
Blaga pe âcest pământ:'să propovăduiască o meţatizică 
opusă dogmei creștine a ipostaselor. Dacă ar 'fi să căutăm 
unul dintre exemplele elocvente despre: modul -cum "vede
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lumea cineva care are credinţă, dar o credință alta derât 
aceea' a Evangheliei, şi care apare ur răzvrătit fiindcă 
Dumnezeu ne-a făcut prin. disanologie, și nu, prin ana- 
logie, cu EI, îl găsim în. metafizica d-lui Blaga. 
„S'a pus întrebarea : oare'o atare metafizică nu este ea 
periculoasă pentru educaţia poporului? Răspundem că, de 
sigur, ea poate să fie primejdoasă, și cu atât mai mnult-că 
sunt unii care se lasă induși în eroare, dar. că ea nu mat 

„are aceeași înrâurire când suntem prevenţi. Și totuși, fnlo- 
sofia creștină nu-l îndepărtează dela început nici pe auto- 
rul acestei teze, atât de diferită de învăţătura hui Iisus, până 
ce mai întâi nu-l îndeamnă la bine. Primiţi bine pe cei 
slabi în credinţă, zice apostolul, Și, eliminând partea ne- | 
gativă, destructivă, relevăm posibilitatea colaborării sale, 
ca și a altora, cu noi pe drumul Noului Testament pe. 
care îl credem cel drept. Căci, considerat astfel, D-sa nu - 
combate propriu: zis creștinismul, ci îi acordă o valoare 
superioară .fără a-l recunoaște ca adevăr suprem. Şi ori- 
cât de mică ar fi partea sa, la situarea. creştinismului 
pe o treaptă mai înaltă, ea ne folosește. Și 'Evan- 
geelia nu respinge : niciun obol oricât. de mio ar fi 
el: Noi îi mulțumim și pentru-atât cât de puţin creștin 
se afirmă şi că ne ajută, şi îi dorim să fie mai mult, mai 
deplin. a .. 

„ Repetăm adevărul că fiecare este liber, pe răspunde- 
rea lui, să procedeze sau nu în acost fel. Dumnezev ne 
indeamnă la sfințire până când cu înțelepciunea lui dă sancţiunea, Părintele Stăniloae, amintit: în ceea ce pre= 

_cede, a analizat în amănunt poziţia d-lui Lucian Blaga faţă de creștinisni și ortodoxie. Şi noi adăugăm: nu este exclus ca d. Blaga, prin talentul său, dacă își continuă cer- cetările, să recunoască superioritatea credinței creştine în sublimul ei. Sunt 'atâtea împrejurări în Vieaţă, uneori de | exuberantă bucurie,. adesea de crudă suferință, care. ne arată calea mântuirii, pe.-care trebue 'să mergem, :
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- 48. Ne oprim aici în examinarea cugetătorilor români 
" din riumita comunicare dela Academia Română. După 
cum vedem, unul ne apare că n'ar avea: o credință creș- 
tină, dar o respectă la aceia care o au, şi îi atribue o ne 
bănuită. însemnătate, Pentru altul credința se reduce la: 
o'ficţiune. Unul are credința creştină dar o subordonează 
raţiunii. Altul are credință dar alta decât cea creștină, și 
opusă în unele. privinţe acesteia. Fiecare își aduce partea 
ca să intrăm în taina lumii. Incât observăm că, pe lângă 
umiitaţtea căutată, sunt deosebiri. Și noi zicem că ei trebue 
să fie tot mai deosebiți unul de altul și tot mai una. între 
ei, în colaborare, la opera de împlinire a idealului. Dacă 

„ne-am, continua studiul, am vedea o apropiere treptată 
între noi, toţi, şi deci o colaborare evangelică, în mersul 
spre desăvârșire; păstrându-și fiecare perfecționată ca- 
racteristica drumului străbătut. In acest sens noi afir- 
măm că ne completăm prin ei şi le aducem completarea 
noastră. Aplicăm: cuvintele religiei creştine, pe care le-am 
citat: Fiţi desăvârşiţi. Să nu credeți că am venit să strie 
legea sau prorocii; am venit nu să stric,. ci să împlinesc. 

„Deci, prin credinţă desființăm noi legea? Nicidecum. Dim- 
potrivă, întărim legea, Să împlinim cuvântul luă Dum- 
nezeu. 

-Am considerat aici numai gânditorii români dim amin- 
tita comunicare. Dar, după cum am semnalat, sunt şi 

- alţii care, într'o scriere istorică, făcută fie de noi fie de 
alții, sau într'una. cu un alt “scop decât cel prezent, tre- 
“bue să fie cercetaţi, Incât dacă ne-am continua studiul. 
asupra cugetării românești, am mai constata şi alte di- 
recţii. Colegul nostru D. D.: Roşca, de ex., care nu are 
credința creştină, care nu pleacă dela ea, se gă: 
'seşte în situaţia oarecum sceptică, pesimistă, de a cons- 
tata, în experienţă, că noi nu ştim dacă existența, — lu- 

„ mea, — are sau nu un sens; ea ni se înfăţişează tragică, 
In acelaşi timp um alt coleg al nostru, d. Eugeniu Spe-
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ramţia, analizând ceea ce D-sa numeşte supremația cre- 
dinţei pure, inițiale,. în general, nu precizată în ideea 
creștină, şi plecând dela această credință nespeciticată, 
susține optimismul. Fiecare vede lumea în felul său, şi 

se completează unul pe altul. Noi, după cum se ştie, 
plecăm şi dela credința. creștină în Dumnezeu perfect, 
pe care am 'definit-o, și .nu numai dela. necredință 
sau dela credința în general, şi începem prin a considera 
orice punct de vedere, suntem atât sceptici cât şi dog- 
matici, pesimişti sau optimişti, și recomandăm răbdarea, 
continuarea sinceră .a studiului, la capătul căruia ne iîn- 
tâlnim cu toţii. In. acest sens moi spunem că lumea are 
un rost, anume acela dat de Providenţă, şi interpretat 
de oămeni, de noi. 

" Am considerat numai unele din afirmaţiile autori 
lor, atât români cât şi ceilalţi, pe care i-am examinat în 
actuala expunere. Insă, cu ajutorul filosofiei creştine, pe 

„are am . căutat s'o lămurim, putem să știm cum. 
- Bunt ei, cum trebue să fie, şi în alte din soluțiile date 

„ problemelor pe care ei şi le pun. Fiecare-este un spirit 
liber, o libertate, care își urmează drumul destinului - 
său, unii opunându-se. altora sau continuându-i, comple- 
tându-i, completându-se între ei. Dar toţi au datoria ca, 
prin libertatea lor, întregindu-și destinul actual, să lu- 

„creze a-şi ajunge destinul comun care le-a fost dat lă. 
origine. Pentru a prinde mai temeinic. rolul concepției 
noastre despre creştinism în explicarea diferitelor doc- 
trine, să reamintim câţiva dintre gânditorii care s'au 
ocupat în mod special cu problema existenţa sau a 
neexistenței filosofiei creștine, şi pe care i-am amin- 
tit antemor. 

49, Din expunerea noastră de până acum, se poate de- 
duce că nu excludem părerea acelora, ca de ex. 
Ozanam, care admit existența filosofiei creștine și care:
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ne spun că ea consistă în eclectismul profesat de Sf. 
„Augustin. Dar să ştim că nu este mumai atât. Filo- 
sofia creștină va să zică şi preparaţia la credință prin 
cunoașterea doctrinei lui Sf. 'Toma din, Aquino, despre 
care ne vorbeşte Papa Leon al XIII-lea. Și ea mai îm 
seamnă şi ceea ce observă Gonzalez, anume nu numai 
sistemul lui Sf. Augustin sau numai al lui Sf, Toma, ci 
şi orice sistem care profesează un Dumnezeu personal, 
infinit, transcendent, Providenţă, - răsplătitor, creator. 
“Putem să afirmăm mai mult. Dumnezeu este şi amanent 
mu numai transcendent lumii.. Și ea mai consistă, cum. 
zice Stăckl, şi în reunirea a tot ce există adevărat, adică 
în conformitate cu Evanghelia, în toate sistemele filo- - 
sofice; dar, adăugăm noi, nu sobordonând revelaţiei ma= 
țiunea, sau invers. . 

„Şi, privind cu atenţie chestiunea î în perspectiva doctzi- 
nei noastre, ne explicăm de ce .este aşa. Examinând 
obiecțiunile aduse de o teză împotriva celeilalte cu 
privire la problema existenței sau a  neexistenţei 
filosofiei “creștine, înţelegem cum unii văd o latură şi 
alții alta, cum unii trebue să fie. completaţi prin alții, 
în spiritul integral creștin. Nu 'contestăm aserțiunea lui 

„ Maurice Blondel că, dacă studiem problema din punctul 
de vedere al catolicismului, ma existat încă istoriceşte 0. 
filosofie creştină. sinonimă de filosofie catolică, şi că ea 

- rămâne a fi constituită. Insă întregim această aserțiune 
explicând că filosofia creştină este” şi catolică, şi protes- 
santă, şi mai mult. Incât a existat istoriceşte o filosofie 
creştină, dar care a fost oricum în conformitate cu Evan- 

„_ghelia, şi nu numai catolică sau numai protestantă, după 
cum am arătat prin expunerea doctrinei noastre, 
Harnack are dreptate când susține deosebirea între filo- 

sofie şi creștinism, Dar să știm că pe lângă deosebire avem 
şi unitatea pe care noi trebue s'o realizim accentuând | 
deosebirea pe drumul desăvârșirii, Și astfel zicem cu el
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să nu transformăm Evanghelia în. filosofie, și totuși noi 
cugetăm că flosofia trebue să fie cât mai una 'cu Evan- . 
ghelia, deși tot mai deosebită de ea. Noi stăruim că, dacă 
suntem cu adevărat animați: de spiritul creștin, să nu 

„vorbim numai în numele. protestantismului împotriva 
catolicismului  sau' invers, ci să explicăm |, necesitatea 
colaborării tuturor. Este just că esenţa creștinismului 
consistă în morală, dar în morala desăvârșită, luminată, 
revărsare! de: iubire, şi nu oricare; încât a exprima! 
Evanghelia în termeni filosofici, raționali, intelectuali, 
înseamnă a-i arăta desăvârșirea, nu a o conrupe. 
"Şi dacă ne continuăm examinarea vedem tot mai mult 
cum unii, ca Scheler,: constată deosebirea și alții,. ca 
Mattews, sunt impresionați de unitatea între filosofie și 
Evanghelie, între rațiune şi credință sau revelaţie, între 
filosofie și teologie, cum unii admit pe când alții tăgă- 
duesc realitatea filosofiei creștine, și cum noi trebue să-i 
completăm unii pe alţii în. adevăratul spirit creştin. 
Prin acest spirit atragem atenția că "există diver- 
sitate și unitate, rațiune, revelaţie, credință, teolo- 
pie, supranatural, mister, fără a se exclude, în ra= porturile dintre filosofie şi creștinism. Sunt numeroase 
forme care trebue.să colaboreze. Când Brâhier este de 
părere că nu există o filosofie creștină, căci vieaţa crești- 
„Nilor s'a suprapus cosmosului grec, fără ca să nască o no- 
țiune nouă a lucrurilor, o concepție despre univers altoită 
pe dogmă, el cercetează mai ales una din formele înrâu- 
Tirii creştinismului, aceea dela suprafață, fără a'șe duce mai în plin și la celelalte. Când Gilson afirmă realitatea 
filosofiei creștine, deoarece spiritul creștini a pătruns tra- diția greacă, luorând-o din lăuntru, şi făcând-o să pro- 
ducă o vedere a lumii specific creștină, «el se referă la altă înrâurire a creștinismului, la aceea 'care a trecut din: colo de treapta dela suprafaţă. Pentru moi există și una și - alta, o gamă de nuanțe în raporturile dintre filosofie şi
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religia creștină. Și unul vede una, altul alta, 'fiecate cu 
destinul său, dar toţi: trebue 'să colaboreze la împlinirea 
destinului comun care le-a! fost 'dat la origine. Poziţia 
noastră se apropie, fireşte, mai mult de aceea a lui Gil- 
son decâţ de aceea a lui Brâhier, Void să le explice: 

50. Coinstatăm deci o diversitate, căutăm" unitatea. şi 
trebue ca, la lumina religiei creștine, să ne lămurim atât 
această diversitate pe care'o constatăm; cât şi unitatea pe 
care 6 căutăm. Acest adevăr am voit să-l evidenţiem și 

„ printr'o comunicare la Congresul de' Filosofie, — Congre- 
„sul Descartes, — din anul 1937, la Paris. Era o continuare 

a tezelor noastre de Doctorat în Filosofie, susținute” în 
Sorbona, mai înainte cu aproape un sfert de veac. Atunci, 
la susţinerea tezelor de Doctorat, istoricul filosofiei Victor 
Delbos şi logicianul -Andr€ Lalande au apreciat cu sim- 
patie : punctul nostru de vedere.: Această apreciere a 

_ fost redată -în Revue Phiilosophique, ol, 81, p. 8 . 
şi urm., de către Lionel Dauriac, discipulul şi. prietenul | 
lui Renouyier: „Am asistat la susținerea ambelor teze, — 
scrie Dauriac, — şi am constatat la juriu o francă simpatie 
pentru persoana candidatului, pentru ardoarea sa în cerce- 
tare pentru „elanul divin”, — cuvântul este al lui Victor 
Delbos, — care îl! duce pe culmile speculaţiei unde el res- 
piră larg, cu ușurință și bucurie. Candidatul este un credin- 
“cos. Are un crez, şi va avea totdeauna unaul: “căci el nu 
va fi niciodată în contact cu un adevăr, recunoscut da el 
ca atare, pe care să nu-l îmbrăţișeze cu ultima energi PP, 
Astfel era primit atunci punctul nostru de vedere. 

Insă la Congresul de Filosofie din. 1937, era altă atmos- 
feră. Trimitând comunicarea, pentru a fi î însorisă în pro- 
gram, ni s'a dat un răspuns din care se deducea siatul că 
nu apare binevenită o asemenea comunicare, şi că dacă, | 

„totuşi, va îi făcută, ea 'nu va putea să fie discutată. In- 
„cât ar fi trebuit să-i dăm o formă mai Hilosofică şi mai
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Puțin ortodoxă creştină. In această privință am avut un 
schimb de scrisori cu D-l Brehier,. preşedintele Congre- 
Sului, Am participat la Congres. Dar teza noastră acum. 
a fost primită cu totul altfel, invers, decât Îusese înainte ' 
cu aproape un sfert de veac, Era o mare deosebire 
intre spiritul din timpul când am susţinut Doctoratul în. 
Sorbona, şi acela din timpul când am făcut comunica- 
rea la Congres în Sorbona. Ce a urmat după un spirit şi 
după celălalt, se ştie, Şi totuşi cu răbdare, prin credinţă, 
cu muncă stăruitoare, onestă, va veni în omenire ce a 
fost odată, şi cu mai strălucită măreție. Am reprodus aici 
acest episod din vieaţa noastră pentru ca, printr'un exem- 
plu trăit, să stămuim cât mai viu asupra. diversităţii, asu- 
pra faptului că trebue să ne ferim de a fi induși în eroare 
de o falsă filosofie, exagerată într'o direcţie sau alta. Adevărata filosofie, cât mai animată de eternul bun duh creştin, armonic, înalță omenirea, nâţiuni şi indivizi. Falsa 

„ filosofie duce la prăbușire omenirea, națiuni și indivizi. 
„ Călăuzindu-ne de doctrina creştină, n'am şovăit, nu şo- 
văim, în credința că există o unitate în: diversitate, şi că 
putem, la lumina religiei creştine, cercetată cu mare 
Brijă, să ne explicăm atât diversitatea pe care o consta- 

„tăm cât şi unitatea pe care o căutăm, Pentru noi orice 
învăţătură oricât de puţin conformă cu. Evanghelia, este 
o filosofie creştină, şi cu atât mai mult firește, când ea se 
afirmă tot mai în acord cu Evanghelia. Filosofia Creştină 
va să zică studiul înţelepciunii în întreaga idee a. acestui 
cuvânt : studiul înţelepciunii atât umane cât și divine. Im- 

_preunarea termenilor „Filosofie” „Creştină” exprimă 
omenescul care se împărtășește din divin, sau divinul care 
dă împărtăşania sa omenescului, ! . | | Acelora care se întreabă că ce facem în caz de con- flict între credință şi rațiune, le răspundem : să căutăm 

„Credința; căutând o găsim ; Şi dacă o posedăm, dacă
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plecăm dela credința în Dumnezeu perfect, avem armo- 

nie, nu conflict. Rațiunea explică, lămurește, cu dragoste, 

„credința care o animă. Şi același acord există între toate: 

ființele. Experienţa ilustrează. prin exemple ceea ce ra- 
țiunea explică prin legi; rațiunea explică prin, legi ceea ce 

experiența ilustrează prin exemple. Toate. sunt forme 

ale experienței complete, ale rațiunii divine, ale credin- 

ței în Dumnezeu perfect. Și nu este vorba numai de a. .. 

constata acest adevăr; trebue să-l şi explicăm, să-l apli-. 

căm, să-l practicăm. Să radiem, să răspândim, bunătatea, 

omenia, iubirea evangelică, în jurul nostru. Să ne simţim 

fericiţi, procurând fericire altora. Să ne stfinţim prin sân-: 

dul nostru, prin cuvintele, faptele noastre. Să ne îndum- 
nezeim. Contribuţia pe care o aducem stă și în această: 
explicaţie, a cum am expus-o în repetate rânduri. 

| 51 Se poate spune că doctrina nostră, prin souţiile pe- 

care ea le dă diferitelor probleme, este şi ealectismul sau. 

“metoda de conciliere, adică alege, adună, ceea ce socotește. 
ca bun într'un sistem sau altul, pentru a forma un sin- 

„gur, nou, sistem, unul, superior tuturor. Dar să precizăm.. 
Această concepție se poate numi şi eclectism, metodă de 
conciliere, însă şi mai mult decât atât. Căci scopul este- 
diversitatea perfectă în unitatea perieotă, şi nu numai 

unitatea, cum .se susține în eclectăsm sau în "metoaa. 

de conciliere. Unii fac deosebire între metoda de con: 

ciliere și eclectism, prin aceea că cea dintâi stăruește- 
asupra 'principiului, — de ex. spiritul, — în virtutea că-. 
ruia se realizează sau trebue să se realizeze eclectismul.. 
Totuşi, examinând cu atenţie chestiunea, vedem că sitn- 
tem în prezența a două spețe ale aceluiași gen, foarte pre 

„țioase, dar că în ambele cazuri se caută a se ajunge nu- 
mai ja unitate. 

Noi, plecând dela credinţa în Dumnezeu absolut per- 

fect, care a creat toate fiinţele în scopul ca ele să fie di-
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versitatea perfectă în unitatea perfectă, suntem şi | 
eclectici și conciliatori, şi empiriști sau raţionalişti, 
sceptici, dogmatici, probabiliști, mistici, şi materialiști sau.. 
realiști, și idealiști, spiritualişti, moniști, dualişti, plura- 
liști, pesimiști, optimişti, fără să fim nici una nici alta în 
:mod excluziv.' Căci voim să fim creştini în plinătatea cu- 
vântului. Pentru noi oricare din concepțiile enumerate, 
fiind omenești, se găsește în opoziție cu celelalte, dar, 
spre a fi pe calea adevărului, trebue ca, plecând dela a- 
„ceastă opoziţie, să realizeze un acord prin transformarea 

„interiorului în superior, prin spiritualizare; Şi să-şi lămu- 
rească fiecare cauza de ce este aşa. şi nu altfel. Noi voim 

-să tim după chipul lui Dumnezeu perfect, care există sin- 
gur, unul, în toate-fără a fi numai una sau alta. Incă o0- 
dată, nu este vorba numai de o simplă, comodă, mai mult 
sau mai puţim arbitrară, conciliere sau sinteză între con- - 
trarii, ca de ex. între empirism şi raţionalism, sau' între 
raționalism și misticism, eroare şi adevăr, libertate şi de 
“terminism, bine și rău, între. adevărurile fragmentare 
dintr'o dootrină şi alta, în vederea unei unităţi care, fiind 
"considerată ca unitate, ar fi superioară celorlalte, Ci ni se . 
impune teza de colaborarea sinceră a. tuturor, de expli- 

'cația cea mai mulțumitoare, cu putință, pe care trebue 
s'o dăm, de ce este așa și nu altfel, atât în cazul câna ju- 
-decăm cu raţiunea cât şi în acela în' care cercetăm ex- . 
:periența. Sa a 

Aici am examinat chestiunea judecâna mai ales: cu ra- 
“ţiunea fără a nesocoti experienţa. Intr'o altă lucrare se 
poate studia problema cercetând .mai. cu seamă experi- 

„-enţa fără a exclude raţiunea, Concepţia noastră se afirmă 
“ca deschizătoare: de perspective nouă -fiinâcă ea con- tinuă căile străbătute, pentru ca, plecând dela -soluţiile 
-date ca dela niște probleme, să ne ducă şi pe alte dru- 
muri, și prin, alte soluţii, la îndumnezeire. Se ştie că pen- 
ru noi o operă apare valoroasă în măsura în 'care oglin=



„ CE ESTE FILOSOFIA DUPĂ STUDIUL „CREȘTINISMULUI 333 

dește starea timpului şi se integrează şi în etern, pe cât 
posibil omeneşte. In acest sens doctrina noastră este un. 
probabilism, şi nu 'numai atât, după cum sa: putut. 
constata din cele ce preced. Am numit-o - perfecționism. 
problematism, explicaţionism, continuisan, colaborism, cu 
un cuvânt filosofia €reştină. 

52, Din cele expuse, rezultă: că dacă nu avem o 
cunoştinţă mai de aproape a «reştinismului, dacă n'am 
studiat Evanghelia în acest scop, nu Ştim bine ce înseamnă 
filosofia. Suntem în prezența a numeroase definiții, din- 
tre care unele în contradicție cu altele, şi a căror diver- 
sitate nu ne-o putem explica suficient. Dar după ce cu- 
noaştem creştinismul, după ce l-am studiat, avem o înțe- 
legere mai lămurită a filosofiei, Şi în acest caz constatăm 
deosebite concepții. Insă acum ştim mai bine ce va să 
zică filosofia, avem o explicaţie mai mulțumitoare a di- 
versității. Căci acum întâlnim printre multiplele ei forme 
și pe aceea.numită filosofie creștină, animată de spiritul 
larg al Evangheliei. Iar filosofia creștină ne aduce o lu- 
„mină mouă, constitue o contribuţie la înţelegerea îiloan- . 
_fiei, la deslegarea problemei pentru înţelegerea filosofiei. 
La ea ajungem fie examinând problema filosofiei şi cu 
ajutorul religiei creștine pentru a-i găsi soluţia, fie 
studiind. religia creştină - pentru a o cunoaşte şi citind 
deci textele din: Noul 'Testament privitoare la filosofie: 
“Astfel, filosofia creștină înseamnă ceea ce trebue să fie - 
filosofia, adică filosofia în conformitate cu sensul . “Cuprin= 
zător al Evangheliei. Şi filosofia consistă în orice învăţă- 
tură, dar cu atât superioară. că năzuește să fie la.o înăl- 
țime spirituală, așa cum o găsim în Evanghelie, și . care, 

-așa fiind, se poate: numi filosofie creştină. : Aceasta 
ne spune că iiilosofia este orice învățătură care ne-a 
fost dată, și. ea, de Dumnezeu, prinive € celelalte "mijloace, 
ca să-l urmăm pe Dumnezeu.
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Cu alte cuvinte, dacă posedăm o cunoștință mai de a 

„proape a creştinismului, avem credinţa, şi ştim că filosofia 
" :5e înfățișează în diferite forme, dar ne explicăm mai bine 

„. „diversitatea, prin destinul fiecăruia hotărît! de Dumnezeu 
„perfect. Filosofia are valoare dacă se afirmă creștină, în- 

temeiată pe credinţa în Dumnezeu perfect, animată de bu- 
nătate, de iubire, omenie, de spiritul colaborării, şi nu ori- 
-cum, prezurmnţioasă. Ea înseamnă studiul înțelepciunii. Dar 
înţelepciunea deplină se găsește în Evanghelie. Şi filosofia 
va să zică, deci, şi studiul' Evangheliei, sau filosofie ere- 
:ştină, dacă ea se animă de adevărul acesteia, cum l-am 
expus. Filosofia creștină consistă în interpretarea cât mai 
-cu grijă, cu atenţie, justă, sinceră, fără prejudecăţi a Nou- 
lui Testament. E 
„Una dintre cele mai profunde, impresionante, formule 
filosofice este aceea a lui Heraclit: Și din toate vine unul, 
Şi din unul vin toate. Insă filosofia creştină apare superi- 
-oară acesteia, o completează. Ea ne arată că unitatea și 
“diversitatea impertecte coboară dela unitatea şi diversi- 
“tatea perfecte ca să năzuiască a se înălța la ele. Unul este 

„ în toate şi toate sunt în unul. Lamea se conduce de acest 
-adevăr, deşi adesea nu şi-l lămureşte complet, ca, de ex., 
în cazul în care oamenii spun că vocea poporului este vo- 
cea lui Dumnezeu, sau atunci când cocorii se 'orientează 

„ Mergând toţi în frunte cu unul: unul se completează prin 
toţi, şi toţi prin unul, în aflarea adevărului. De aceea, să 
ne ferim de extreme, de exagerări, Pedagogia superioară 
'se călăuzeşte de acest spirit creștin. - 

Filosoția se numește orice învăţătură care aspiră la în- 
țelepciune; şi filosofia, oricât de puţin potrivită Evan- - 
gheliei,. se chiamă filosofie creștină, dar mai ales aceea 
care se înfăţişează cât mai întreagă după învățătura lui 
Isus, Ea ne explică principiile generale în virtutea 
cărora se înfăptuesc - amănuntele. In ea se întâlnesc
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pe calea propășirii contemplaţia cu tehnica, acțiunea, fi- 
losotia cu teologia, credinţa cu raţiunea, revelaţia cu cer- 
cetarea științifică, arta cu natura, și fac una fără a se 
confunda. Ea ne învaţă că în. Dumnezeu, în fiinţa desă- 
vârșită, există armonie nu desacord între însuşirile sale. 
In caz de conflict, la făpturile impertecte, să știm că: 
exprimă adevărul aceea care durează, rămâne asemenea . 
cu ea însăși și unită cu altele, în continuarea studiului. 

Astfel, dorul oamenilor de Dumnezeu, căutarea lui de 
către ei, formează, pentru ei, una dintre cele mai temei- 
nice dovezi ale existenţei lui Dumnezeu, fiindcă durează, 
cât însăși omenirea. Incă o Govadă că venim dela Dum- 
nezeu spre a ne înălța la el, o constitue şi nostalgia. Noi 
străbatem un șir de vieţi, venim de undeva, trecem pe 
aici, mergem undeva. Și ceea ce a pus Creatorul la înce- 
put în sufletele noastre, rămâne ca o virtualitate care se 
actualizează din când în.când. Adesea chiar ceea ce a fost 
realitate în actuala noastră vieaţă, și nu mai este, ni se 
pare că a îost numai un vis... şi ducem dorul, avem nostal- 
gia, de binele care ne-a mângâiat odată. Unii au o 'cre- 
dinţă mai mare, alții mai mică, Apostolul Pavel, expu- 
nând'la Atena învățătura cea nouă, a lui Hristos, vor- 
bește de învierea morţilor. Dar unii îl ironizează, făcân- 
du-i cunoscut că în această privință îl vor asculta altă- 
dată; și alţii au crezut; printre aceştia erau Dionisie Areo- 
pagitul şi o femeie numită Damaris. Credinţa ne arată că 
atât cauza cât şi scopul mostru sunt în dragostea divină. 
Și credința se află în faţa necredinţei, alternând, nu nu- 
mai 'la indivizi, imperfecţi, ci şi la popoare și în timpuri. 
Sunt perioade de credință urmate de necredinţă, şi in- 

„Vers, precum și intermediare. Pentru a ne întări în cre 
dință, am găsit necesară şi publicarea acestui studiu de 
Filosofie Creştină, Căci se strecoară printre noi curente 
nefaste pretinse originale. In concepția noastră, am spus. 
adevărata originalitate, prețioasă, consistă în n contribuţia
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adusă la înţelegerea, aplicarea, nu la răsturnarea, înlocui- 
rea, legilor. lui Dumnezeu după veşnica învăţătură a lui 
lisus Hristos. Şi totuși, constatăm în acest timp şi o re-. 
venire tot mai puternică la credință. Se cuvine să ne ex-. 
primăm- adânca noastră mulțumire, pentru fructul muncii. 
pe care şi noi am depus-o în acest, scop atât de util. Cre- 
dinţa creștină qă siguranţa în cunoştinţă, pe care n!o gă- 
Sim în celelalte sisteme.. | _ -. 

Prin urmare, filosofia, așa cum ni se înfăţişează după 
studiul creștinismului, se definește, ca orice, în. felurite 
chipuri, dar ea trebue să fie tot mai.mult o filosofie creș- 
tină, în sensul eternului, mult îngăduitorului, spirit evanr 
gelic. Şi filosofia creștină, la rândul ei, se defineşte în 
numeroase moduri, însă toate se completează prin cu- 
noștința Evangheliei, qacă. le considerăm după . stu- 
diul cât mai deplin al acesteia. Filosofia creştină este ex- 
plicația Evangheliei, studiată, lămurită, luminată, şi care 
ne explică lumea prin învăţătura lui Iisus, fără a exclude 
celelalte învățături sincere, artistice sau ştiinţifice. Evan- 

„ghelia se interpretează, şi ea, în multe forme, dar ea ni 
„se. înfăţişează din ce în ce şi <a unitate explicativă a di- 
versității dacă o considerăm tot mai studiată, lămurită, 
luminată, înţeleasă. o Lc 

Potrivit religiei creştine, cât mai cunoscută, filosofia 
creştină consistă deci în ceea ce am numit perfecționism,. 
problematisin, explicaţionism,. continuism Ea se chiamă 
doctrina credinței în Dumnezeu perfect, a rugăciunii, bu- 
nătăţii, răbdării, iubirii, a dreptăţii cu graţie, a iertării 
fără să cadă în slăbiciune, doctrina mântuirii, Ea este 
orice învățătură oricât de puţin conformă cu religia creş- 

„tină, şi cu atât mai mul filosofie creştină că se afirmă 
cât mai în armonie cu această religie, .- în cuprinză- 
torul înţeles pe care l-am stabilit, Adică ea înseamnă 
orice învăţătură cât de puţin. în spiritul „religiei creș-: - 

tine, bine intenpretată, Ea va să zică doctrina convin-



- CE ESTE FILOSOFIA "DUPĂ STUDIUL. CREŞTINISMULUI 337 

 gerii, a sincerității.. Ea îndeamnă ca toate: fiinţele. să fie 
tot mai disțincte și tot.mai una în colaborare pentru. a 
realiza necontenit perfecțiunea, a se îndumnezei. Fiecare . 
“este Liber, răspunzător, şi îşi are destinul său. Dar fiecare 
să se silească prin libertatea sa -a împlini legile divine, 
primul său destin. Există Dumnezeu ca unitate perfectă 
cu diversitatea: sa perfectă, și lumea ca . unitate imper- 
fectă cu diversitatea impertectă care trebue să. se desă- 
vârşească,. 
:- “Totul se reduce. a spirit, chiar. şi . materia, dar aceasta 

'se află între spiritul bun şi spiritul rău, şi toate câte sunt, 
după destinul lor, spirite conştiente să. se. străduiască a 
fi spirit desăvârşit, bun, sfânt. Am dat cuvenitele expli- 

„Câţii în cursul ăcestei expuneri. Ceea. ce se întâmplă în 
„ lume apare pentru noi oamenii temporar, în timp şi spa- 

țiu, în succesiune, empiric, istoric, și este.pentru Dumne- 
zeu perfect atât în timp și spaţiu mărginit cât şi în înfi- 
nit, în etern.. Din nepătrunderea acestui: adevăr, ca şi din 
aceea privitoare. la libertate şi destin, la existenţa răului 
în lume, la șirul de vieţi ale aceleiaşi fiinţe, survin greu 
tăţi în cunoaşterea lumii. 

„„. Filosofia creștină, bine cercetată, ne dă. un. ajutor ne 
bănuit de preţios în: soluționarea problemelor pe care ui 
le punem. Dumnezeu este atât imanent cât Și - transcen 
dent lumii. El a împărțit pe oameni în naţiuni, pentru ca 

- prin naţiuni oamenii să-l caute şi să-l găsească pe Dum- 
nezcu. Filosofia creștină, în forma sa superioară, înseam= 
"nă atât naționalismul cât. și umanitarismul în înfățișerile 
'lot nobile. Ea va să zică doctrina credinţei, dar a credin- 

ței în lârgul său sens, care interpretează: dogmele pen- 
tru a le înţelege, nu pentru'a le discuta legitimitatea, a- 
-devărul, nu pentru a le schimba; căci ea -se întemeiază - 
pe revelaţie. pe credința deplină, pe. grația divină, după 
„Cum am arătat, Ea n nu exclude nimic e din ceea ce se afirmă 

asa 

i ga
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"Sincer, ci desăvânșeşte. “Ea apare ca. un. preot . bun,--con- 

ştient 'de sfânta lui misiune, care nu alungă':pe necredin- 

“ciosul mărturisitor că nu are credinţă, ci îl ajută, îi spune: 

Ta, mai caută, fiule; vezi, nu găseşti tu credința in 

adâncul ființei tale, al sufletului tău, în conştiinţa ta? Ea 

propovăduește modestia, rugăciunea, înțelepciunea uma-.. 

nă-divină. Filosofia creştină se poate numi medicina su- : 

flețului în sensul că prin puterea credinţei, -a rugăciunii, 

ea ne 'dă puterea răbdării în mersul nostru: către ideal 

„prin cruda realitate. Ea se poate defini ca filosofie a cul- 

„turii dar în vederea: civilizaţiei. Exprimăm prin cuvântul 

cultură. munca depusă pentru perfecționare; şi prin civi- 

lizaţie urbanitatea, omenia, treapta de perfecţiune la care 

Sa ajuns în urma culturii. Vorbim de înalta civilizație. 

Credinţa înseamnă izvor de: muncă 'neprihănită. Neştiu- 

“torii, sau cei de rea credință, răstoarnă „oțiunile cu- 

 vintelor. ae bai 

__ Filosofia creștimă ne învață să ne dăm toată puterea. la 

înfăptuirea binelui şi, dacă rezultatul străduințelor noas- 

tre nu este cel așteptat, să ne continuăm silințele resem-. .- 

nându-ne, muncind, cu neprihană, rugându-ne, căci Dum- 

nezeu ne vede. pentru a ne da răsplata “cuvenită după 

neîntrecuta lui înțelepciune. Filosofia. creștină, potrivit. 

Noului Testament, va să zică cea mai înaltă morală, 

doctrina învierii din morţi, a vieţii eterne prin unirea 

cu Dumnezeu, a fiecăruia după destinul său, după felul _ 

cum și-a întrebuințat, sau îşi întrebuințează, libertatea, 

fără a-și pierde propria fiimță. Ea exprimă doctrina li- 

bertăţii şi totuşi-a destinului, a. destinului şi totuși a 
libertăţii, iubirii, graţiei, a înţelepciunii. Ca explicaţie a 

'Evangheliei, ea este -deosebită de religia creştină şi face 
una cu aceasta. Ea ne învaţă să fim mai buni decât sun- 

tem, având! credință în Dumnezeu: perfect.” | 

Dar aceste însușiri, şi celelalte, le-am. expus treptat î în - 
cursul actualului nostru studiu. Incât, pentru a. înțelege



CE ESTE FILOSOFIA DUPĂ STUDIUL CREȘTINISMULUI 339 

mai deplin atât filosofia în general cât şi filosofia creş- 
tină în deosebi, avem nevoie să ne referim la el. Şi, după 

"cum âm spus, oricât de sintetică sau amănunţită ar năzui 
să fie, prezenta noastră expunere trebue continuată prin 
alte lucrării, făcute de noi sau de alții, urmând legei con- 
“timuităţii, a colaborării, 'a realizări necontenite a per- 
fecţiunii, ka a - 

Dacă ni se cere să formulăm motivul ultim pentru care 
admitem doctrina noastră creștină, dăm, fireşte, diferite 
argumente, empirice, raționale, artistice sau ştiinţitice, 
filosofice, Dar în cele din urmă răspundeim: aceasta este 
credința noastră, dela care am plecat, și la care am ajuns, 
credinţa propovăduită de Evanghelie, — de Evanghelia 
cercetată, lămurită, luminată, -înțeleasă. Este credinţa * 
noastră pe care am simțit-o şi ca o graţie a Iui Dumnezeu, 

„Pe care, ne-am întărit-o şi prin știință, prin filosofie, 
și pe care o afirmăm cu toată puterea ființei noastre, Noi 
dăm mărturie despre ea prin libertatea noastră, pe răs- 
punderea noastră. La lumina ei noi am examinat, exami- 
năm, cui toată conștiința de care suntem în stare, proble- 
„mele puse, Nu vorbeşte un om care n'a studiaț. a 

Noi nu nesocotim «diferitele ştiinţe, dar ele să fie adân- 
cite şi cu ajutorul Sf. Scripturi, precum aceasta trebue 
să fie pătrunsă şi la lumina lor. Aşa mărturisim că, în 

„orice împrejurare, călăuza noastră în vieață este Evan- 
ghelia.Am semnalat că religia creștină cuprinde în chip 
mai desăvârşit ca orice elementele necesare, — principii 
şi fapte, — prin care, completându-le unele prin altele, 
interpretându-le, se explică întreaga lume, orice parte a 

- lumii, atât în:generalităţile cât şi în amănuntele lor, în 
tot cursul timpului, .Creştinismul exprimă adevărul, face 
una cu el. Către el converg toate cercetările sincere. La 
adevăr ne' duce și filosofia: în forma ei superioară, ne 

” duce filosofia 'creştină. a 

La



„CONCLUZIE 

După « ce am ajuns aici pe calea pe care am mers, tre 
bue să facem un popas. Avem nevoie să aruncăm o pri: 

- vire în urmă asupra drumului străbătut, pentru ce ca apoi 
să putem înainta şi mai bine. 

- Posedam un vălmășag de cunoștințe. Unele ne duceau 
să cugetăm că vieaţa are un rost, un ideal; că avem dato- 
zia să trăim. Altele ne îndemnau să vedem că lumea se. 

„înfățișează rea, n'are niciun sens, că suntem niște jucării 
ale vieţii care ne face să suferim, După ce murim nu 
mai suntem nimic din cs am fost, vin alte jucării, altă 
păpuşerie, alt şir de suferinţe, şi este mai bine să nu fim 
decât să fim. 
_“Incât ne-am întrebat în ce consistă lumea, ce suntein 
noi oamenii, dacă este oare mai bine să fim sau să nu 

- dim, şi poate că nici nu existăm, ci numai ni se pare. Și 
am căutat răspunsul peste tot'unde am putut. Nu lam | 
găsit mulțumitor nicăiri, nici în știință, precum nici în 
artă, în filosofie, metafizică, morală, sau religie, deși fie- 
care din acestea dau o soluţie, oricât de fragmentară ar fi 
ea, căci ele se opuneau, în general, unele altora. Dar ne-am 
continuaț cercetările în nădejdea că poate îl vom întâlni 
undeva. Și l-am aflat în religia creştină, dar luminată, 
studiată î în raport cu celelalte doctrine, înțeleasă în înalta 
ei semnificaţie, carei nu exclude ştiinţa, arta, - filosofia, i 
nici o cercetare sinceră în căutarea adevărului, ci le chia-
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mă pe toate la colaborare, Atunci am revenit asupra pro- 
blemelor pe care ni le puseserăm şi pe care nu putuserăm. 
să le deslegăm. Acum aveam posibilitatea de a formula so- 
luţii mai mulțumitoare, O chestiune era aceea a înțelegerii 
filosofiei, în ce consistă ea. Căci ni se spunea că mai ales. 

„ilosofia este cunoștința care pătrunde în, taina vieţii. 
" Am examinat-o şi înainte de a fi studiat creștinismul. 
Dar n'am înţeles-o în . deajuns. Ni se părea că unii o. 
concep întrun fel, alţii în alt fel, că toţi se contrazic, 

_și.că ea era departe de a ne da lumina așteptată. Acum, 
după | studiul creştinismului, ne-am lămurit-o mai bine. 

Filosofia exprimă, în adevăr, cunoştinţa care pătrunde. 
în taina vieții, dar mai ales atunci când ea este filosofie 
creştină, adică în concordanţă cu. religia creştină în 
generosul ei spirit, şi nu oricum. Așa ne-am: dat 

- seama că lumea nu există fără de rost, Vieaţa noastră - 
înseamnă o trecere dela Dumnezeu Ja, Dumnezeu, dela, 
idealul cauză. la. idealul scop, alfa și omega. | 

- Oricât de spinos ne-ar fi drumul, oricâte decepţii am 
avea, şi suferințe am îndura, şi lovituri am primi, la orice 
încercări an fi supuși, noi să nu blestemăm, să nu murmu- 
răm împotriva Creatorului. Cisă ne silim din, toate puterile 
la mai bine, să ne continuăm mersul cu încrederea sfântă 

a copilului către părintele său. Părintele nostru ceresc ştie, 
- în desăvârşita lui: înțelepciune, iubire, ce drum să ne 
dea, nouă fiilor săi, pentru ca să fie mai spre fericirea 
noastră, La capăt ne așteaptă Tatăl cu braţele deschise. 
Lăsaţi copiii să vină la mine, zice Iisus Hristos în Evan- 
ghelie.. Cine nu va primi Impărăţia lui Dumnezeu ca un 
copilaș, — cu sinceritatea, curăţenia, naivitatea, nevino- 
văţia lui, -— cu dragostea lui întinsă către părintele său, — nu va intra în ea, Şi, dacă avem credinţă, şi ne ru- 
găm, în silinţele noastre, Dumnezeu na încetează să ne 
întindă o mână de ajutor, cu deosebire âtunci când mer- 
sul nostru către El este mai i greu.
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 Vieaţa lui lisus Hristos pe pământ, aşa cum. ştim din. 

Evanghelie, că ea a fost, cu mărirea di, cu chinurile, cu 
patimile ei, cu răstignirea, învierea, înălțarea, să ne fie 
„pururea - exemplu, icoană să ne fie a vieţii noastre pă- 
mânteşti. Iisus Hristos, blajinul Nazarinean, Fiul lui Dum- 

nezeu, însuşi Dumnezeu, n'a venit el în lume să răspân- 
dească bunătatea? Dar lumea nu i-a iertat aceasta, l-a 
batjocurit, l-a. răstignit. Unii apar predestinaţi ca, prin - 

îricercările la care sunt supuşi, prin suferinţele lor, fiind 

suflete curate, să-l laude pe Dumnezeu, să vestească- 

- dumii sfânt Numele Lui. Inţelepciunea vine adesea din 
suferință, din crude experienţe, a 
"Să propovăduim ! cu atât mai mult filosofia noastră - 
creştină că, aşa.cum am semnalat, îşi fac drum diverse 
curente nefaste, pretinse originale, care, dacă sunt url 
mate, pot să ducă la pieire pe cei nepreveniţi. De sigur, 

trebue să căutăm a fi originali, căci avem datoria să ne 
dăm fiecare partea "noastră, dar studiind, cunoscână, 
explicând legile eterne, divine, ale lumii, pentru a le 
aplica, şi nu încercând: din vanitate să formulăm altele 
împotriva lor. Stăruim că originalitatea superioară în- 
seamnă contribuţia pe care o aducem la explicarea lumii 
create de Dumnezeu după chipul lui, la lucrarea pentru 

„ desăvârşirea spiritualității. 
Vieaţa noastră apare o taină din, care pornese razele de 

lumină spre a fi iar taină, şi iar lumină, şi așa la infinit, 
Ea formează aci o frumoasă poezie, aci o tristă; moho- 
zîtă, proză, pentru unii mai ales poezie, pentru alții mai 
cu seamă proză. Omul este un drumeț pe acest pământ, 
Suntem : călători. : Mergem „în general. cum trecem: în 
anumite clipe prin vifor, uragan, îngrozitor prăpăd. Să 
ne rugăm. Vraja vieţii noastre consistă în a fi înţeleasă 

„şi totuşi a rămâne o taină, - - 
| - Reamintim. că ceea ce-am visat în trecut <a să trăim, 
„_Si'apoi am avut, dar care acum s'a dus, ni se pare că a 

c
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fost numai un vis, — prea frumos ca să dureze. Și-noi 
n'am ştiut ca să-l trăim. Am socotit că va fi veșnic ceea 

„ice era sortit pentru o scurtă vreme. A fost un vis. Şi 
dacă ceea ce am avut mai scump s'a dus de aici în altă: 
lume, simțim cum. vieaţa nare sens, și ne întrebăm. la 

ce ne-o ducem. mai departe. Lawmea, în unele din înfă- 

țișerile ei, prin oamenii” care o alcătuesc, este atâta de 
josnică, dle prefăcută, falsă, că nu ne mai vine s'o trăim.. 

Insă avem. credinţă. Vieața până la urmă are un rost. 

Ne -vom revedea, dacă stăruim în bine. Și vom fi mai. 
înțelegători decât am fost. a 

Să fim buni. Dar, fiind. buni, suntem adesea victimnile- 

celor răi care ne socotesc naivi, neinteligenţi, slabi, şi 
care ne înşeală. Nu se cuvine oare să fim răi? Nu, ci să: 
căutăm a birui răul prin bine. Acela care a greşit. își 

ispășește greu păcatul. Totuși, Dumnezeu nu-l alungă 
până ce nu-l îndeamnă la îndreptare. Și îl primește cu 

"bucurie, ca pe fiul risipitor, dacă își recunoaşte greșeala, 

şi năzuește, se sileşte din adâncul sufletului, al ființei 
sale, cu sinceritate, să se îndrepteze. - a 
“ Unul munceşte cu braţele, altul cu capul, cu mintea, 
dar toţi au dorul, nostalgia, unei vieți mai bune din tre- 
cut și în viitor. Şi pe toţi ne străbat fiorii entusiasmului, 
Insă din entusiasm pornesc cele două drumuri, al bine- 
lui și al răului. Pe omul superior îl înalță în sferele ce- 

„eşti; pe cel inferior îl coboară, îl: duce la prăpastie. 
Omul inferior:se entusiasmează repede peste măsură | 
când îi merge pe voie, animal satisfăcut; şi se descura- 
jează repede peste măsură când întâmpină greutăţi. Ru- 
găciunea „Tatăl nostru“ desleagă. problema dualismului 
Trebue să posedăm materia, pâinea cea de toate zilele, 
dar în vederea spiritului: precum în cer aşa şi pe.pă- 
mânt. Cine are credinţa creştină în Dumnezeu perfect, 
vede toate cu putinţă.. S'o avem în orice împrejurare. 
Să-lucrăm prin. propriile noastre puteri, mijloace, a ști 

a
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ce va să zică. lumea, dar să nu încetăm a .lucra: Şi prin 
credinţă, a :ne ruga. Rugăciunea “este acţiunea! credinței, ; 
„Să. începem oricum, de oriunde, însă în <hip. sincer, ! 

şi prin rugăciune “care, în sensul său cel mai cuprinză=. 
tor, consistă în orice acţiune făcută cu scopul de a rea- 
liza binele, perfecțiunea. Să ne reculegem, să ne regăsim 
moi pe noi înşine, așa ca în taina nopții, adânciţi,. retrași 
în noi, ca în liniștea profundă a rugii în biserică, departe: 
de orice sgomot, de banalitatea lumească de toate zilele,. 
de prefăcătoria în raporturile cu alții. Du-te, - „omule, 
spre. adâncul: adâncului ființei tale. Apropie-te. N'auzi 
tu cum vine de acolo un glas din altă lume, a conștiinței 
curate, un glas dumnezeesc, şi care te îndeamnă la bine? | 
Apropie-te mai mult. Priveşte în adâncul adâncului 
ființei tale. Nu vezi tu, omule, acolo un. altar? Nu vezi 
tu în acel altar pâlpâind o luminiţă, arzând o. candelă 
care îţi călăuzește vieaţa, care îţi arată drumul pe unde 
“trebue să mergi? Și atunci nu gândeşti tu că există Dum= 
nezeu? Această gândire exprimă o simţire,. un act de 
voinţă, rugăciunea credinţei, credința care se roagă, le-. . 
gătura între Dumnezeu și lume. Dar liber este fiecare, 
pe răspunderea lui, să. spună ce simte, ce cugetă, ce vo- 
ieşte. Noi credem că există Dumnezeu. | | 

Și în acest caz filosofia, pentru noi, va să zică filo- - 
"sofia creștină în adevăratul său sens de ştinţă universală. 
Ea 'are un cuprins:mult mai întins decât i se dă de către 
unii. Dar să fim cu luare aminte, Filosofia, fiind consi- 
„derată ca ştiinţa între uman şi divin, înseamnă şi ea, ca 
și entusiasmul, -răspântia celor două drumuri, al binelui 

"şi al răului. Să luăm seama ca ea să fie creștină în ma- 
rea idee a acestui cuvânt, căci alfel ea poate :să 'consti-" 
tue un izvor de primejdii. Să ne conducem deci atât de 
inspiraţie cât şi,de logică, de experienţă, sau inveră. Me- 
dicul. superior se întemeiază .pe știință, rațiune, expe- -- 
rienţă, dar nu nesocoteşte intuiţia, inspiraţia, rugăciunea.
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“Dumnezeu 'ne-a' dat cunoştinţele necesare pentru ca . 
noi, interpretându-le, să le continuăm în generalităţile: 
Şi. în -amănuntele lor, spre desăvârşire. Iisus Hristos, 
Dumnezeu perfect întrupat, ne-a arătat numai calea pe 
care noi trebue să mergem, aplicând legea meritului.. Așa 

„a::fost dus apostolul Pavel, aşa suntem noi duşi să ne 
întrebăm care este adevărata filosofie, ce semnificație 
au neamurile în lume, Să urmăm calea Domnului. Ne-am. 
silit din toate puterile să facem aceasta, depunând toată 
munca cinstită de care am fost în stare, însă unii dintre. 
cei răi ne-au hulit, ne-au lovit, au încercat să ne desono- 
reze. Şi tocmai ei âu fost aceia .care s'au bucurat apoi 
de vieaţă ca o consecinţă a josniciei lor. Cu toate acestea, 
până la'urmă birue adevărul. Incă: odată, să-l luăm 'ca 
pildă pe Iisus. EI a venit în lume să dea. mărturie despre 
adevăr,:să răspândească binele. - Lumea îl chinueșşte. E1 
se roagă, pentru ea. Dumnezeu este Duh,. Adevăr, și cine 
i se închină lui, trebue să i se închine în duh şi adevăr. 
Hristos este expresiunea- ipostasei, — a fiinţei, substan-. 
ţei, persoanei, — lui Dumnezeu, adică a credinţei, ne 

- spune Sf. Scriptură 1. Aceste spuse ne întregesc înţelesul 
cuvântului ipostasă: Dumnezeu în trei ipostase, în trei 
persoane: Tatăl, Fiul, Sf. Duh. - A RI 
„Există destin şi libertate, însă neînţelese fără credinţă, 

fără puterea rugăciunii, a revelației, a credinței com-. 
plete, .a graţiei divine care le desăvârşesc; Avem cre 

- dința, libertatea, prin grâţia lui Dumnezeu, în vederea 
destinului; ne sârguim, ne rugăm; Dumnezeu ne desco- 
pere adevărul, avem revelaţia; ajungem la credința com= 
pletă; ne dă graţia desăvârşită. Şi ne împlinim desti- 
nul prin credinţa, — dragostea, — dintre noi, în dife - 

  

1. Evanghelia delă Ioan; IV, 24- Apostolul Pavel; Epistola, către Evrei, 7, 3; XI, 1. In ambele pasaje din textul elin al Epistolei | apostolului Pavel,. găsim cuvântul ipostasă care se traduce în alte limbi: prin ființă, substânţă, persoană, - .-. ”
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ritele ei forme, — prietenie, familie, solidaritate profe- 
sională, naţiune, rasă, omenire sau religie, — şi care- 
vine din legăturile comune din trecut spre aspirațiile: 
comune din viitor, — dela Dumnezeu la Dumnezeu. 

Fericit este omul care a înţeles Cuvântul lui Dum- 
nezeu şi îl urmează. Un minunat exemplu îl găsim la 

unii oameni, bătrâni, înţelepţi în felul lor, care au văzut. 

multe, au simţit multe, au cugetat multe, au pătruns în 

adâncimea şi înălțimea spiritului din rugăciunea Tatăl 
nostru a blajinului Nazarinean Iisus Hristos: „Și ne iartă 
nouă greșelile noastre, precum şi moi iertăm greşiților: 
noștri. Şi nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăveşte de 
cel rău“. Patimile care li-au sbuciumat odată sufletul sunt. 
acum potolite, stinse, şi li-au rămas gândirea mai lumi- 
noasă, simţirea mai evlavioasă, voința mai înţeleaptă. . 
Privim pe fruntea lor nimbul îngăduinței, al bunătăţii. 
Ce mare putere alcătueşte instinctul năvalnic al tineri-- 
lor ajutat de experienţa, de rațiunea cumpănită a bătrâ- 
nilor, şi invers. 
„. In cea dintâi şi în-cea din urmă fibră a noastră vi- 
brează dragostea sfântă de care trebue să ne conducem 
în toată vieața. Cineva cu mâini pioase îl găteşte, îl îm- 
podobește cu bucurie pe copilul venit în lume. Cineva. 
cu mâini pioase așează trist, şi iar aşează, şi tot i se pare 
că trebue să fie mai bine așezate, flori pe mormântul. 
ființelor dragi plecate din lume.. Dragostea sfântă este 
„credinţa în Dumnezeu perfect, că el ne ştie nevoile, do- 
rul, el ne ştie ifocul, el ne trimete aşteptatul ajutor, 
așteptata mângâiere. 

Dar acum, după ce ne-am întărit în credinţă, şi am gă- 
sit odihnă sufletelor noastre, se cuvine să plecăm mai de- . 
parte. Să străbatem şi alte drumuri, pentru a împlini 
dumnezeiască învățătură a lui Iisus Hristos. 
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