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Alte lucrări ale autorului :
[.. ODYSSEIA

traducere în exametru dactilic. Nea
-

mul Românesc Literar,
191 i şi 1912;
Convorbiri Literare, 1912, 191
3,

1914

şi 1915,

.

st
“se
Ţ

2. PLATON

], Apărarea lui Sokrates, Kritov.
Bu„ curești 1910.
|
.lI:

3, PLATON

I], Phaidon, Despre

Nemurirea Sufle-

tului, un studiu introductiv şi inte
rpretare. București 1919.
«lahi

4. DIODOR
|

SICILIANUL ŞI OPERA SA, o
cercetare critică privitoare la viața,
concepția istorica şi isvoarcle acesiui
autor. București 1921.
*.
“rr

5. LICEUL
Si

TRIFURCAT
CLASIC,

6. CI. CAESAR,

ȘI INVĂȚĂMÂNTUL

Bucureşti

Commentarii

de

1913,

Bello

|

Gallico,

libri VIII, text însoţit de note esplicative, un studiu_ introductiv, hărți
și un index complet. 1921;
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Un semn de recunoștință de la fostul
său

elev,
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“INTRE DIVIN ŞI UMAN
O

PROBLEMĂ

CUVÂNT

A

CULTURII

ELENICE

LĂMURITOR

I. Domeniul filologiei clasice este dintre cele mai

vaste şi a fost, în decursul

cetat.

secolelor,

Este vast. fiindcă în el se cuprind

mereu

N

cer-

|

cercetări

în

ramurile cele mai depărtate ; de ajuns să amintim
extremele : fonetica limbil
— alăturea
or de evoluţia

gândirii. Este şi mult cercetat, fiindcă lumea veche,

în deosebi Grecii şi Romanii, au stârnit în toate vremile şi. ]a toate naţiunile culte, admiraţie şi entusiasm. Capete erudite, suflete pasionate şi-au de-

dicat viața întreagă pentru a înțelege cultura
! şi
rostul popoarelor vechi din documentele pe care

le-a cruțat timpul.

Capi de şcoale filosofice,

|

istorici, eroi

religioşi

sau naţionali s'au pregătit la şcoala clasicismului.
2..In această bogăţie de minţi și inimi, cine mai
poate 'cnteza ceva: nou ?
In multe chipuri se scrie în domeniul «filolo-!
giei clasice», după ramura ce se studiază şi scopul
ce se urmăreşte.

Sunt cărţi al căror caracter esen-

.

—
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țial este erudiţia ; ele produc un vast material bibliografic al fiecărei chestiuni şi sunt astfel indis-

pensabile oricăror cercetări

din

această

ramură.

Sunt alte lucrări, care pe baza materialului pus Ja
îndemână de erudiţi, caută să reconstituească într'o
expunere mai largă, nu numai cursul exterior, ci,

paralel, şi conexiunea

internă

între

idei,

simţiri

sau fapte. Rare opere — ca a lui Ed. Zeller, F;losofia Grecilor,!) privită în desvoltarea sa istorică,
sau a lui Ed. Meyer Istoria antichităţii, 2) — care
întrunesc

în egală măsură ambele însușiri ; ele apar

la distanţe seculare.
.
|
O strălucită pidă de operă erudită, fără de care-.
nu S'ar putea. face un pas serios în bizantinologie,
putem cită pe a'lui K.: Krumbacher, Istoria Lite-

raturii Bizantine5), Ca exemplu de operă

expozi-

tivă, nu mai puţin însemnată în celalt sens, cităma fraţilor A. şi M. Croiset, Istoria literaturii gre-

cești €) şi a lui Perrot şi Chipiez, Istoria Artei în
Antichitate ?).
Alt gen de lucrări sunt monografiile, care urmă- .
resc de obiceiu câte o singură problemă de: limbă,
literatură, istorie sau cugetare. Şi aici, unele au
1) Ed. Zeller, Philosophie der Griechen (1 Aull. 1$44—1852 ;

3 Aufl. 1869—1882;

TI. 1 1.2, 5 Aufl.

1888; TI. lli-a, 4 Aufl.
Auf. 1993).
2) Ed. Meyer,

(de E.

Geschichte

1593-1902; 3 Aufl. 1915).

des

1892;

Wellmann)

Allertums,

TI.

l-a, 4 Aufl.

1909, TI. 111 b, 4
(I-V,

Stuttpart,

3) K. Krumbacher, Geschichte der Byzantinischen
Liitteratur (în Handb. d. Klass. Altwiss. a lui |. v. Mâller IX 1)2
Auf]. 1897). .
4) Alfred Jet Maurice Croiset, Histoire de Ia litterature

„ Grecque, l—V Paris 1887—189),
5) Perrot et Chipiez, Histoire de PArt dans' l'Antiguite (9
vol.- Paris 1882—1911),

.

—

pi —

-

-.

caracterul esenţial de descoperire sau adunare până
la epuizare a isvoarelor, altele de prelucrare a ma-

terialului găsit.

Ca să nu cităm ca exemple decât opere consacrate, dintre care unele au făcut chiar epocă,
vom pomeni din prima categorie doar na” din
cele 14 lucrări ale archeologului Heinrich Schliemann 105, oraşul şi [ara Tiroenilor, cercetări şi des-.

coperiri în roada D,

lar dintre monografiile
stitue

o

situaţie sau

o

care isbutesc să recon-

personalitate

istorică,

ori să

prindă firele invizibile ale unui nou raport între ele-

mentele vieţii, vom cită doar două trei pilde—bine
inţeles, cu acest titlu numai: A lui Fustel de Cotilanges, Cetatea veche, asupra cultului, dreptului şi

- instituţiilor Greciei şi Romei 2); a lui O. Hamelin,
„Sistemul lui ddristoteles 3); a lui C. Piat, Socrate 4);
a lui N. Iorga Observaţii asupra Istoriei “Antices) lucrare pe care o cităm: şi fiindcă aparţine litera

turii românești, şi fiindcă este de o paternică intuiție istorică,

Acum — iarăşi. întrebarea: pot aduce ceva nou!

lucrări din ultima categorie ? Constitue ele un pro

gres?
Despre dezgropările arheologice şi epigrafice, ca
şi despre lu:rările ce ne infăţişează rezultatele acestor scotociri, este de prisos a stărui, fiindcă noutatea şi importanța lor este strigătoare.
1) H. Schliemann, /lios, Stadt und Land der Trojaner, etc.,

188:

2)
3)
" 4)
5)

Leipzi

F.
O.
CI.
N.

de Ea utanyes, La cite antique, a 25 ed. 1919, Paris.
Hamelin, Le systeme d'Aristote, Alcan, Paris 1920,
Piat, Socrate a Il-a ed. Alcan, Paris 1912.
lorga, „Observaţii... asupra Istoriei Antice, 1916,

—
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Dar. celelalte, din a doua

categorie?

Cel din urmă scop al tuturor operelor.de ştiinţă,
de sigur, nu este erudiţia în sine, desfâșurată în

"josul

paginelor, aşa cum a tost

privită

de mulţi “

savanţi ai veacului trecut, ci re:onstituirea adevărului ştiinţific şi comunicarea lui întrun text simplu
și limpede. Când cineva este prea strâns legat de
piciorul erudiţiei şi isvorului, desigur află multe
adevăruri concrete, insă poate pierde unele legături subtile, pe care nu totdeauna le conţine arta
isvoarelor. Atunci este rolul acelor opere de adâncire a problemelor—privite fiecare în parte—spre
a se urmări: fie un şir de idei, fie o ordine de
fapte, fie noi raporturi ce răsar din compararea,

materialului pus la dispoziţie metodic, graţie muncii

ordonate a crudiţilor. Acel punct de vedere deosebit,
acea scoatere la lumină a unor lucruri neaccenttate

în

deajuns, acele raporturi noi stabilite în evoluţia

faptelor şi ideilor,

acea

reconstiuire

personalități la care contribue,

de situaţii şi

alăturea de date şi

pe temeiul lor, atât de mult şi puterea intuiţiei,
sunt elementul de noutate şi folos pe care il aduc

la masa ştiinţei operele de acest gen.

3. Paginele ce urmează reprezintă rezumativ_o
lucrare mai mare, în care se urmăreşte, (graţie

materialului. de informaţie greco-latin şi a conclu-

ziilor la cari au ajuns şi autorii specialişti în diteri-

» tele ramuri ale filologiei clasice) evoluţia spiritului

omenesc şi atitudinea lui faţă de diferitele probleme,
aşa cum au prezentat interes fiecărui popor din

antichitate,

avdnd

nani pe Greci,

ca punct

poporul

care

de concentrare culmi-

a îsbulil să transforme

cugelarea teologică şi mitică în filosofică şi ştiinţifică.

Din materialul bibliografic al fiecărei chestiuni se
citează aci numai atât cât-este necesar pentru a
se întări concluziunile ce se trag, Această selecţie

bibliografică s'a făcut, fireşte, în favoarea operelor
fundamentale şi numai

mai

rare ori s'a recurs la scrieri

puţin însemnate.
|
4. O ultimă întrebare.
—

Este aceasta o lucrare din domeniul filologiei

clasice propriu zise?
De sigur. Lăsând la o parte

introducerea cu

orientul, — fondul propriu zis, ca şi materialul documentar, ca și lucrările chemate într'ajutor, pri-

vesc exclusiv pe Greci.

Antichitatea

greco-latină

este sub o mulţime de raporturi un cadru încheiat
definitiv : caracterele generale ii sunt precis determinate, graţie materialului de informaţie adunat
„şi metodic explorat de diferitele lucrări.
|
Această antizhitate însă nu poata fi ştiinţific cunoscută,

dacă

o privim

prin

portița

unci

singure

specialităţi. A studia științific este «per causas -cognoscere». Nici depetul roman, nici filosofia greacă,
nici religia greco-romană, nu se poate “lamuri

ştiinţific fâră a se fi dobândit prealabil perspectiva

integrală a vieţii şi culturii: popoare lor vechi. Oricine se atinge de antichitate într'o latură a ci, se

atinge de fapt de foală
părții

se

perspectiva
partea.

completează

intregului

antichitatea ; prin studiul

întregul,

tot astfel cum

capătă adevăratul
,

În

sens —

A studia de. exemplu, cum se : face adeseori;
"dreptul roman numai în lu:nina principiilor juridice,

după metoda dreptului „civil modern, sau filosofia
greacă după modelul obișnuit
'al “tratatelor de țilo-

0
sofie. inodernă, este a studia doar

osatura unui

schelet în locul trupului în carne și cu nervi —
respirând viaţă şi simţire.
Filologia clasică este specialitatea care, pornind
de la studiul limbilor, a înrudirii și filiaţiei lor, străbate literaturile, viaţa şi cultura acestor popoare,
oferind astfel acea perspectivă care singură permite
o adâncire specială într'o anumită ramură de activitate din viaţa popoarelor vechi. Filologia clasică
este

o temelie

comună,

pe

care

urmează

a

se

clădi într'un stil sau altul — după preferința ziditorului— un templu sau un edificiu: în orice caz

locuit de zei sau de oameni ai lumii vechi.

Caracterul de lucrare aparţinând domeniului filologiei clasice apare și mai vădit, dacă se are în
vedere că zidirea se ridică pe temelia instituţiilor

şi literaturii cline de toate genurile.

-

Nu este vorba de o istorie a filosofiei, în sensul
obişnuit, căci nu se urmăreşte aici evoluţia cugetării la fiecare în parte dintre personalităţile filosofice ; scopul este a se arăta fazele importante ale

- gândirii şi simţirii — la poporul clin în deosebire
de popoarele din aria civilizaţiilor asiatice, aşa cum
se desprind mai ales din monumentele spontane

(literatura, instituţiile, etc.), care în multe privinţe

sunt isvoare

mai preţioase

decât

celelalte,

ce ne

ajung cu etichetă specială. Ne interesează în de-

„osebi repetatele încercări — până într'un sfârş't
isbutite, pe care le-a făcut spiritul clin, pentru a
se emancipa de moștenirea apăsătoare a prejudecăţilor, care au stăpânit sufletul popoarelor mii de

ani, şi, ne interesează întreaga luptă interioară cu
respective repercusiuni în afară — pentru trezirea

—
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Omului la conştiinţa de libertate și demnitate nu
numai faţă de închipuirile «divine», dâr şi faţă de

acel element ce este într'adevăr superior — natiira,
„Din acest spirit liber se va, naște, dacă nu chiar
înțelepciunea — care nu ne aparține — macar iubi- |
reade înţelepciune ; iar din aceasta, cel mai mare .

şi mai caracteristic bun. al umanităţii — ştiinţa.

INTRODUCERE
1,

ăvOpoaivn

mos

opta

&pia»

Ea, Ei pi. Gd02y6e,
Socr. în Plat. Ap. 23.

Il Ş 1. Viaţa sufletească a umanităţii,

privită la

popoarele istorice ca și la individualităţile

supe-

rioare, este statornic străbătută, câteodată chiar covârşită, de conştiinţa slăbiciunii fiinţei omenești faţă
de nemărginirea puterilor și proporţiilor naturii.
Scurtimea “veacului omenesc, bolile, dar în deosebi

moartea

conștiință, —

au. inut
turbure

necontenit

sau

trează

această

intimidată,

Şi nu a râmas nerodnică o asemenea dispoziţie
sufletească; ea .constitue de fapt baza psihică a

zbuciumului care agită pururea viaţa omenirii. Sentimente puterni: e, cugetări

adânci

s'au revărsat

în

forme exterioare concrete, creindu-se pentru colectivităţi religia şi cultele,
opere de artă şi filozofie.

de

către

individualităţi

Cultele diteritelor religii au implicat. cu vremea
toate formele artelor: cântări, reprezentări plastice
şi iconografice, construcţii

arhitectonice, etc., toate

sunt făpturile sentimentului religios.
2, Opere literare de o necontestată vâloare
„artistică şi chiar filozofică pornesc din acea mare

13
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Si

intrebare a conştiinţei: că omul, înțelegând ceva
din marea natură, «nu o poale totuşi stăpâni, după

Cuvântul lui Bacon, . decăt supuindu-i-se». Invăţatul

Faust, ajuns la marginile ştiinţei omenești, nu-şi găseşte liniştea conştiinţei desnădăjduite decât în pa-

|

hazul cu otravă...

|

Cugetătorul genial al Atenei, apărându-se în faţa
judecătorilor din belica, spunea că înțelepciunea oe-

nească prețueşte puțin lucru... sau chiar nimic 1); de
aceea Socrates se şi întoarse spreo cercetare,
“ unde credea că mintea poate întradevăr construi

ceva ştiinţific. Dar, din această autoinspecţiune re-"
„_zultă pentruomul care aadoptat maxima pd cart,
a zeului din Delphoi, că înțelept cu adevărat e iumai

zeul2) şi că cel mai înțelept dintre aameni este acela
care, ca şi Socrates, şi-a dat seama

că

el

nu

pre-

fueşte nimic pentru înţelepciunea ce duce lu cunoştinţa
adevărului» 3).
Homer în Odysseia, comparând pe zâna ISaIypsoo (îiz dsovy) cu prea înţeleapta (zzpirepuov)— dar

-muritoarea fposâa — Penelopeia, pune mai întâi pe
zeiţă să se caracterizeze astfel:
05 us 9py zstvre se “pepstay E/oua! Eat
05 Suge 0928 moi, Enzi 05 mos 058 Eotrsy
Drac adovarqat Cuza voi Sac Epibetv» 4).

1) Plat. Ap. 1. 5.23 A. «ij dvOpoztyn câșia pia»

1tybe

N

XE Îmi. "77 0d83v60.
-2) Plat. Ap. 1. S. 23 A, «ut duri 6 Vede cope ST luaa
3) Plat. Ap. L. $, 23 B. 05r06 buy, b ZvĂpwzot, a0ribrarâG

zor, Gate

Gonep

4) Homer

Odys.

zi dAnvaia
„Nu

socot

Zozpărrs

Byorsv.drL

mpoc o0riav,
doară

odâsvăs

dida

dat!

.

V, 211—213..
să fiu la ceva

mai

prejos decât

dânsa,

Nici după trup şi nici după fire, căci nu-i cu putință
Să se întreacă femei muritoare cu Nemuritoare“,

c ;

—
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Apoi Odysseus răspunde astfel :
sI. =

deva ded, vf wo! mâe -pooeo. Gâa vai adrbe
sdvra u&h' 0byeza, osto mepicpivy Ilmvyehăzei

Eizoc &mâvortpn pâredoc micavra l5is9as

1, păv 'făp Bporâa tari, ch D'adăvatos par ățiposa1).
În

Heraclzitos, genialul premergător

al

fizicei

mo-

derne, făcând apologia raţiunii omenești (toc, v6ăs),
care după dânsul rămâne singura cale de cunoaştere a adevărului permanent (9eioc yânos) faţă de

simţuri, (care ne relatează -numai cele schimbătoare), compară cea mai luminată înțelepciune umană

cu acea a lui Dumnezeu, în următorii termeni:

“Hpăzeiros zabrăy to5Tn is 24, 0 Gb Ends, ri îvdpoz
wy

6 SOzWTAToG

măhhet

zi

spa

Oy

roie hole

ziOrjnos

Davsira!

măi ;

"a

cozia

vai

"Oporiicomev, “lazia, rhy zuhhiorry mapYtvoy zpds Yâvy
TEvoc Gizppâry Evașa 2),

Interpretul cel mai autorizat al cugetării

creş-

tine, Paul Apostolul, într'o scrisoare adresată Corintenilor se întreabă:
.
< 205

oops;

205

fpapurebe

; moi

covtertie

To

vo

1) Hom.: Odys. V. 213,

Zână

cinstită, de ce tu acuma

te superi

Stiu şi eu însumi că mult înțeleapta

pe

mine ?

Penelopeia

Nu e mai mândră ca tine la chip ori la trup şi înălțime.
- Ea-i-muritoare, tu nemuritoare şi tânără veşnic.”

Trad. C. Papacostea, C. Lit, 1914 April.

2) Piaton, Hippias c. Mare, 289 B.
:
„Oare şi Heracleitos, pe care îl pomencșşti

acelaşi lucru, că față

de

Dumnezeu

cei mai

tu, nu zise şi el

înţelept

dintre

oameni pare o maimuţă : fie ca înțelepciune, fie ca frumusațe, fie ca toate? +
“
Mărturisi-vom, Hippia, că fata cea mai frumoasă este
urâtă

faţă de cineva din neamul zeilor?*

.

a

—
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sobtav ; 057 Enbaavey & Gsbe ch onriay 705 7iouab p 1),
” Apoi, asemenea lui Flcracleitos, comparând înţelepciunea umană cu cea divină, face o antiteză
cu un accent de naivitate:
cmd 70 popby-r55 (205 corirenny cây ăvopozey
Sariy, mai ră save rod Ozo5 t0;/bp6sspoy Tăy âvduozova 2)

Prin urmare, slăbiciunea şi imperfecţia fiinţei
fizice a -oniului, în mijlocul proporţiilor nemărginite ale firii sau a desăvârşirii ei, precum şi in-

capacitatea mijioacelor lui psihice pentru a descoperi
tainele şi a pătrunde măreţia creaţiunii în rapor-

turile

ei de

cauzalitate,

au născut religiozitatea,

cacel sentiment absolut de atârnare a noastră», de
care vorbeşte Schleicrmacher.
,
$ 3. Procesul vast de civilizare, pe care de veacuri

l-a întreprins cugetarea şi știința, nu este în fond
decât o luptă deschisă de către conștiință — puru- .
rea nemulțumită — naturii şi: legilor ci, pentru *

partea ce-i rămâne

pururea

inexplicabilă.

Este drept: cuceririle ştiinţei descoperă mereu

câte “ceva din tainițele firii; dar e adevărat că
nu se înlătură prin aceasta nici marele : contrast
între subiectul cugetător și obiect, cum mai ales
nu face să dispară semnul de întrebare al marelor
probleme ce rămân pururea deschise minţii ome-”

neşti.

1) N. T. Paulus, Epist. c. Korinth, 1, 20.

„Unde

este

un înțelept, unde un învăţat ? Unde
e- tător (cu D-zeu) al lumii acasteia ? Nu a făcut incapaunbilăcocerc
D-zeu

înțelepciunea lumii?*,
|
E
:
2) Paulus, Epist. c. Korinth, |, 25,
ÎN
" a«Căci ce este incapabil al lui Dumnezeu, este totuşi mai
ințelept decât oamenii, şi ce este slab
al lui Dumnezeu
este

mai tare decât oamenii“,

-

—
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Acelaș om pământesc 1), turburat de sentimen-

tul humilităţii sale ; acelaş

şi încărcat

de enigme.

obiect vast,

|

O singură schimbare: poate

nepătruns

Aa

interveni
— şi accia

cu totul subiectivă; se schimbă

concepția

noastră

despre însuşirile clementului energetic ce
socotim
că stă în spatele naturii şi a legilor
ci; se
schimbă ce credem noi despre divinitate,
despre
înrîurirea acesteia asupra umanităţii, despr
e posibilitatea mai ales de înriurire a omului asupra
. hotăririlor divine, de adaptare a divinului la
nevoile
omeneşti.
“[
Sunt prea neinduplecabile legile firii, este
prea
dură indiferența naturii, este prca puţin
percep:
tibilă mărginirii noastre nemărginirea spaţi
ului şi
timpului ; ne trebue numai decât o existenţă
supe-

rioară, pe care să o înduplecăm, să o înduioşăm,

căreia să-i fie milă de noi, pe care să o price
pem
ca ceva determinat şi care să ne priceapă în
slă-

biciunile, incapacitateaşi sulerințele

noastre;

ne

trebue un. Dumnezeu uitai, către care să întindem
mâini rugătoare în durerile ce ne bântue viaţa,

de care să ne

apropiem înălțându-ne, când moar-

tea ne va cobori în mormânt,

despărţindu-ne

de"

cele mai iubite fiinţe de pe pământul de aci. Este
repeta
— re
însoţi
ată de un element tragic
— a

P

jocului copilăresc
se bucură, fiindcă
toarele lor.
$ 4. Diferențe
care s'au exercitat
Li

cu păpuşile, care vorbesc, simt,
se bucură, simt şi vorbesc creaîn ceeace priveşte proporţia în
înriuririle dela om la divinitate

1) Latinescul /iomo are etimologia humus, humili
s,

”

=

17—
pr?

_Şi

invers,

au

existat

|'şi,

natural, “pururea. vor

fi:

” dela o epocă la alta, dela popor la popor, dela o
_clasă socială la alta, ba chiar dela: individ la in-

divid ; dar, în linii generale.nu se poate tăgădui
că umanitatea a fost în continuu' progres faţă
de sine că ea a crescut în ochii ei însăşi în
cursul

vremii,

căpătând

iniţiativă şi spontaneitâte

„în paguba divinității, „că

aceasta din urmă,

odi-

" nioară coborită între oameni şi însăşi călăuzindur-i,
indicând sau chiar săvârșind acţiuni — prin. oameni,
animale şi chiar vegetaţie — cu timpul s'a ină)ţat
spre cer, sa apropiat de acea natură “care - odi-

nioară ne înfricoşă prin indiferența ei,

sau ne ni-

miiceă prin intervenția ei năprasnică. .
Nu se, poate tăgădui că elementul mistie-divin
a avut un rol în psihologia omenească — la: popoare ca şi la indivizi — cu atât mai precumpănitor, cu cât a fost în natură mai mult inexplicabil ;
acel element s'a micşorat pe mâsură ce cugetarea
şi ştiinţa au cucerit mai multe legi din natură, pe

măsură. ce filozofia a. pus datele ştiinţei în cadrul
şi perspectiva. cuvenită ; atunci

purificat şi, am putea, spune,
ţându-se.
Este

progres,

uşor

şi divinitatea . sa

sa

înnobilat înăl-.

a se urmări cu fapte Şi mărturii acest

dela cea mai

veche

epocă

istorică, «pe

când Duranezeu — cum zice povestea: noastră
—.
_Călcă îică cu picioarele : sale sfinte pietroasele pustii

"ale
—

?

pământului» "şi până la vremea când, după cu-

vântul lui Cicerone * Socrates coboară filosofia din
cer pe

pământ».

* Intre aceşti doi poli se vor mărgini cercetările
şi observaţiile ce urmează;

ERE
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II.Ş ş. Vorbind despre religia Egiptului primitiv,

egiptologii sunt uimiţi

de

belșugul

tablourilor

mistice, a scenelor religioase care au fost. descoperite de savanții secolului trecut printre resturile monumentelor acestei ţări.
,
«ll n'y a presque pas de planches ob Pon: ne
-retrouve une des figures de la divinite recevant
d'un air impassible les oftrandes et les pri&res du

pretre ou du roi prosternt devant elle. On dirâit,
„ă voir tant de representations sacrces, que ce pays
Gtait habite surtout par des dieux et renfermait
d'hommes juste ce qu'il en fallait pour les be-.
soins du culțe, Les Egyptiens tait un peuple
devot: soit tendance naturelle, soit effet de Peducation, ils voyaient Dieu partout dans Punivers,

ils vivaient en lui et pour. lui. Leur esprit &tait.
plein de ses grandeurs, leur bouche pleine de
ses louanges, leur litterature pleine: d'oeuvres ins„pirâes par ses .bienfaits» 1.
.
Această

caracterizare o face un cunoscător adânc

al “vechiului Egipt, unul . din savanții, cari insuşi a
explorat

materialul

descoperit

în

această tară2),

Menţionăm în deosebi: «aerul impasibil» cu care
divinitatea prime

ofrandele

preotului sau ale re-

gelui «proslernat> ; mulţimea mărturiilok sacre, care.
ne-ar face să credem că caceasiă [ară era. locuită
mai ales de zei, şi numai de utdția oameni - căți trebuiau pentru necesitățile cultului» ; că Egiptenii eedeau pe Dumnezeu pretutindeni în univers» şi că

cirăiau în el şi pentru e.

să

1)G. Maspero, Hist. anc. des peuples de P'orient2 cd.p. 27
12 “Vezi şi caracterizarea lui Ed. Meyer, Gesch. des Alert.
, S$ 182 —192.

9
„S$ 6. Dintre forțele naturii soarele-a orbit -prin :
strălucirea sa, şi-a luat primul loc în pantheonul
"egiptean. Apoi celelalte elementeca Nilul, zeu bun,

- deşertul, zeu rău, şi în sfârşit. animalele, cu care
omul primitiv, slab înarmat, nu duceă casă bună.
La această stăre sufletească, dacăse poate vorbi

ide o manifestare

literără

doar. îmirul, acel

cântec

corespunzătoare, este...

de preamărire

a. divini-

tății atotputernice.
o
E
lată un imn— găsit pe. o stelă funerară1) —
înălțat Soarelui ; din el se vede ce! rol joacă divinitatea acestui astru în viaţa sufletească a Epip-

teanului.

aa

-«Mărire ţie, mumie,

a

a

care întinereşti şi renaști

“mereu, ființă care se naște singur din sine în fiecare. zi | Mărire: ţie, care-străluceşti în Nou, pentru

a da viaţă la tot ce a creiat, care a făcut cerul
şi a acoperit cu mister orizontul său ! Mărire ţie,

Ra, care apărând la ceasul tău, arunci raze de viaţă
pentru fiinţele inteligente | Mărire ţie.care ai făcut
|
zeii iîn- totalitatea lor, Dumnezeu care se ascunde
şi al cărui chip nu se cunoaște! Mărire ţie] Când:

"te roteşti :pe cer, zeii, care te însoțesc, scot stri„găte de bucurie |;
A
i
n to.at
apariţi
eile. ei, natura este 'sau temută
sau admirată ; şi dintr'un sentiment şi din celălalt

„rezultă adoraţiunea. - Dacă Jumina soarelui este adorată ca o mare binefacere pentru tot ce este —

aici pe pământ — naştere şi viaţă ; intunericul nopții
este şi el venerat ca un zeu— însă râu, spăimân-.,
tător.

.

!

a

1) După traducerea lui de Boug€,

nagure

de la collection
p

Passalacqua,

Essai sur

une

Berlin 1849 (ap.

stele fuAlesp,,

|

—
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Dacă

Nilul brănitor este un

zeu generos, deşeriut

„arid este şi: el un zeu — răufăcător, Și în- luptă cu
Nitu
Ş '7.. Dintre animale aa fost unele temute, ca
orice „vrăjmaş de care nu te poţi îndeajuns apără;

au fost.deci

adorate

ca. zeități. Pe

urmă,

prin

„extensie, au: fost adorate „Şi animalele blânde şi.
bune
— âcestea de sigur cu. mai multă căldură și
sinceritate,

ca unele

cs corespundeau

unor

senti-

mente de reală simpatie.
«Animalele, zice Meyer, 1) sunt finţe +vii, care:

au suflet cu voinţă tare caşi: omul;

numai că ele

“sunt cu. mult superioare “omului nu numai în putere,

dar, mai presus de toate, mult mai misterioase, mai
incalculabile, Şi, pe, lângă asta, în acelaş timp cu.
mult mai sigure prin instinctul lor şi mult mai con-

ştiente de scop. în mişcări — ca omul: «ele știu
„multe .pe care nu le ştie omul. De aceea şi sunt ele
în concepția primitivă, în chip foarte propriu, locuinţa
unor puteri. divine, tainice».
Sub inriurirea acestui mod de a gândi'şi Siraţi,
popoarele. istorice primitive — ca: Egiptenii, Cal-

deenii, etc. — ajung la o nesfârşită listă de zei sau

zeițe, care în fond reprezintă tocmai puterile supra-.
umane ale naturii: dela: înaltul soare ceresc, dela
lună şi” constelații, până la umilul animăl târâtor:

ce se ascunde în găurile pământului.
lată cum

se exprimă,

istoriograful Herodot" 2:
:) în opera
o
citată. . p.

-

de pildă, despre crocoiiilr

106 $

56;

v.

deasemeni

vol.

h

2) Herodot, II, 69, „La unii dintre Egipteni “crocodil: sunt
sfinţi, la alţii insă nu, ci trataţi ca duşmani, lar cei ce to-

cuesc în preajma Tebei şi a lacului Moiris îi socotesc în deosebi

mă
E

moist uăy Oi) ră, Aiyvarioy înot îxct oi xpozdăstdot, zotat
60, GA re" modeniave meptezovst,
Oi 93 zepi e
vai. 7îjy Moigtoc Muymy olutoyrec vai măpra Tfrvtat Qiflac
adtobs

cca: tpobe. "Fix zăveoy 08 Eva Exăcepat Tpipobat xpor6Gerdovy,
deâtâațutyoy siva gitpoijYea, ăpripăra, se Mda
oră vai

/p5iea cie că ra todănec zai aurdiac sepl'rode EuzpogMove
a6fac

vai

oia

Taptizovrea oc Adhora

dmotausă

CiO6vree

tbvrac anodaybyrac

aptzebzawec îv inst Vima.

|

ai tpipa

E

nai

îi Vămtovat

Ra

Această constatare, pe care:
o. face Herodot pe

la 450, este de

fapt

Stări

întloritoare „sub ' acest

de lucruri

abia o urmă slabă :a. unei
raport

.

în ”

mileniul IV şi III.
E
ai
In epoca vechiului imperiv în deosebi (3315-2540) .
Egiptul întreg, regiunile și chiar oraşele toate erâu
„ acoperite de divinităţi animale, cu : caracter! local.
„Horus, — Soarele este un șoim; el este în acelaş
timp în rândul oamenilor -un, luptător; în patria
lui, Edfu, este'şi rege, iar când Egiptulde sud
supune Nordul Hoius: din, zeu local devine. zeulEgiptului întreg...
Da
„Cbnum.
din Elephantine, zeu al apelor şi stăpân
al cataractei, “era un Berbece. Hătbor -dini: Dendera,
zeiţa apusului,: care primeşte pe soare şi pe morţi,
este reprezentată ca o femee: cu chip şi urechide .

vacă. Vepuzvet

din Siut, 'zeul “ce călăuzeşte: pe

"cărările spre lumea de, dincolo și 'spre”ţările ina-

mic
—e
este un lup.

„Anubis

din” acelaş

ai,

ţinut, are. capul de

șacal.

sîinţi. Insă şi unii şi ceilalţi cresc câte un crocodi
l deprin-zându-l a fi mângâiat cu mâna; le pun în urechi
cercei-cu.
pietre “preţioase şi de aur ; le pun şi brățări
la picioarele 'de
dinainte; îi hrănesc cu bucate alese şi
cu animale jertiite

şi-i îngrijesc ca să trăiască cât se poate de
Dupa ce
“mor, îi îmbălsămează şi-i îngroapă în nişte sicriebine.siințe“
.

..
-

—

Sechmet

223—

«cea puternică zeiţa războiului, are capul

de Icoaică.

Bastet din Bubastis are capul de pisică. În sfârşit

boul Apis, pasărea Ibis, ulțul Mont, apoi pisici,
crocodili, etc.; arată cu prisosință cât de puternică -a fost in faza dintâi a umanităţii istorice înriurirea zeilor theriomorfici. “

Dar animismul acesta se coboară şi mai jos,
la regnul vegetal. Divinităţi ca-Neit din Sais, Hatlor
din Dendera, se 'sălășluesc, când nu se identifică.
chiar, în sicomori. Acești arbori. şi alţii devin şi.et.

prin aceasta nişte zei, pe.care nimeni nu trebue
să-i atingă în existenţa lor.
|
Ș 8. Ca mijloc de. exteriorizare a acestor sen- :
timente: nu

se ajunge

încă nici până

căci rugăciunea, ca atare,

este

un act

la rugăciuuc,

de voință;

ar însemnă: că-omul poate cere, şi, natural, că poale
dobândi ceva

este şi ea un
vom. găsi

la

dela

zei. In

fel de
popoarele

orice

cutezanță,
primitive

caz

de

crugăciunea»

istorice

cu

înţe-

lesul. de solicitare; ceeace aflăm — cu numele generic: de rugăciune— este la dânşii mai. de grabă
un imn, o odă de preamărire, un cântec de mul-.
ţumire pentru. binefaceri deţa întâmplate, iar nu
atât pentru fapte viitoare, pe care le dorim. Am

citat mai. sus,l) ca o pildă, un astfel de imn;. dăm
aci mai jos, încă un fragment caracteristic dintr” un
alt mare imn închinat-tot soarelui ; se va vedeă.
din el şi mai limpede întreaga concepţie primitivegipteană, care în definitiv reprezintă o primă fază.
în evoluţia spiritului întregei umanităţi.
Dv.
f

supra $ 6, imnul către Soare,

|

aceea. nu o.
:

—

23

—

a
|
|
„„<Tu ai veselit cerul de sus prin măreţia sufletului tâu ;-pământul se teme de tine mulțumită ora-

colului statuei tale;
|
|
„__<Uliu sfânt, cu aripă fulgerătoare ; Fenix

|
cu

multiple culori ; |
PI
„Mare leu, care este. prin sine însuşi și care
deschide căile bărcii Sekti, |
<Mugetul tău abate pe inamici, în vreme

inaintezi marea luntre ;
«Oamenii

te invoacă,

e
zeii se tem de tine;

ce tu
tuai

doborit la pământ pe inamici ;
Sa
« Alergător al cerului, ce nu se poate atinge în"
dimineața naşterii sale, mai înalt decât zeii “Şi oa- -

_menii;

A

|

__<Ridică-te pentru noi, nu-ţi cunoaştem. chipul:
„tău; apari în tața "noastră, noi nu-ţi cunoaştem
“corpul |
"*O binefâcător

Re
Ra-Harmakis |..;

«Fie ca fiul soarelui,

IE

i
E

Pharaon, să fie venerat

.

pentru toate meritele tale | Să fie adorat, când tz.
te ridici binefăcător la orizontul de răsărit al ce- -

- rului, etc. 1).

i

Aa

„Din punct de vedere -psihologic este vrednică
de toată atenţia deosebirea între o rugăciune stricto
„sensu şi un îm. Pe când rugăciunea dă expresie
unui - element

activ al sufletului, imnul reprezintă

doar o atitudine pasivă a lui. Rugăciunea este un.

„» fapt, imnul. un sentiment. contemplativ. Rugăciunea
» Presupune cel puţin existența psihică a lui «ego»,
(generalizat : ron», aumanitale») pentru imn este

de ajuns O covârşitoare: proporție

de. divinitate,

„-1) Lepsius, Denkm,, VI, pl. CXV şi CXVII.

e

şi aproape nici o licărire de conştiinţă ; atâta numai,

cât trebue ca să” recunoască puterea divinității şi

i
|
|
măreţia ei.
pozitiv,
fapt
Un
aceasta.
numai
este
nu
Dar.
$ g.
'implacabil, moarteâ, ne pune în față şi mai mult,
şi mai deseori: fragilitatea fiinţei umane şi cât de.
puţin preţueşte ea: în economia generală. Faptul

“acesta obştesc,a] morţii,a creiat în toate timpurile

|
-un şir necurmat descălturi și superstiții. ;
ființe
scumpe
mai
cele
de
desparte
ne
Moartea
prin aceasta ea ne predispune la melancolie. și

cugetare; se poate zice că ea deschide întru câtva:
|

:

porţile filosofiei...

„Apoi suferinţele pe cari ni le aduc bolile, la
capătul cărora ameninţă aeînduplecată moartea, ră-:

pesc. la atâţia dintre «muritori» 1) farmecul viieţii; . «fe-

cugetul .chiar celui mai

“în tot, cazul umbresc

îi
ricit> împărat.
„A ne convinge şi a fi adânc pătrunşi
desparte

ne

fapt ca acesta, că moartea

.
de -un
pe vecie

de cei pe cari i-am iubit și cari ne-au iubit, este
întradevăr dureros. Ne-ar trebui, fie şi o licărire,
o speranţă cât de slabă despre. contrariu. Astfel...

sufletul iși caută mângâerea în nădejdea revederii
într'o altă lume,

în acea ipoteză

de prelungire a

„acestei. vieţi într'o alta, faţă de care, fireşte, trebue
să avem, încă de aci, datorii. Aceste datorii alcătuesc de fapt cultul tnorților, comun a. toate . po'1) Ideea morții a fost.atât de covârșitor
în cât şi Grecii
„0m“,
- menul

de muritor;

şi apoi uÂm

—

talis; skr. mrtas.

și Romanii
Snorba

arc

(v. uzp- ai

==

gr.

”

"

numit

au

tema

pe
5

a vaşteji);
.

de ideea

legată

|

om

Cu

tor-

2

OB

——s

lat. mor.
o

poarele istorice : dela cel mai vechiu şi primitiv.
până la cele mai culte, din vremile noastre. Dintre
cele vechi, în deosebi. „Egiptenii ne-âu lăsat cele“
„*

mai durabile urme despre cultul morţilor: |

Mastabele şi piramizile sunt morminte cu desti-"
nație şi însuşiri spre a dură pe vecie, făcând ast-.
fel să. dăinuiască și în lumea de dincolo finţă celui |
«mort>.

Cum însă faptara umană se prezintă în dublu
exemplar şi cum existenţa. celui de dincolo este.

|

în atârnare de existența celui de aici, se” naşte
nevoia - de mumificare şi de ascundere a inumiei în

fundul unei stânci scobite, peste care, numai pentru

asigurare, se mai clădeşte încă una, piramida,
„_
Astfel, în. slujba acestei idei şi simţiri de a ocroti
pe cei «morți»,

peniru ca

şi ei, îngrijiţi, “SĂ ne. Ocro-

tească, se mişcă deci sutele de mii de oameni ai

Egiptului, cari aştern şosele trainice dela

munţii

„Mării Roşii la Nil, pe unde au cărat şi grămădit
la înălțimi de sute de metri, prin mijloace care, în

parte

ne-au ră;nas

greutate

necunoscute, 'pietroaie de. o

uimitoare.

-

$ 10. Când însă faraonii poruncesc aceste minci,

nu faraonul-om

tradiţional de

poruncește,

în baza vre-unui drept.

autocrat absolut, ci divinitatea în

chio de rege dă. poruncă pentru
datorii divine.

|

împlinirea unei

„Acestei concepții, sau mai propriu psihologii, î
corespunde în ordinea politică cea mai centrelistă
şi nediscutată formă de guvernământ : monarhia
absolută, în care regele; o. ipostasă a lui Seth sau

Horus însuşi, este simbolul vizibil al divinității. Ba

a. fost o vreme,

după tradiţia egipteană, când aci

A

—
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înșiși cdrmauiau staiul pe care îl intemeiaseră iar divinitatea lor nu se coborise încă în oameni 1). Mai
puternică

sau

mai slabă,

suntem. în

orice

caz

în

cetatea, “statal,

nu

- plină. theocrație.
„ Potrivit aceleiaşi

psihologii,

sunt adunări de cetățeni ce-şi dâu legi. de cârmuire, etc., 'ci ligi, pe care zeul le face între oameni
pentru buna lui cinstire şi pomenire ;; numai. ca
mandatar al zeului dintre oameni şi printre ei —
trebue înţeles faraonul- -rege, devenit prin acest har :
el însuşi un zeu.
In ce priveşte” calitatea divină a purtătorilor de
sceptru, cari,. în această primă fază de „evoluţie. a
umanității

istorice, conduc

statele tocmai: prin mij-

locirea însuşiri supra-umane,
astfel :

Meyer = se expriniă.
-

"Nu trebue să înţelegem altfel faptul că la multe
religii, — unele foarte desvoltate, ca budismul tibetan —un. om se socoteşte ca o incarnaţie a
divinității. In deosebi această reprezentare e des-

„voltată atunci când regele este un zeu în monarhii
-- absolute, şi divinitatea lui în momentul

schimbării

“tronului trece la urmaș; “aci prăpastia între supuşi
şi stăpânitor devine așa de

mare,

şi ei se simt —:

ca voință și dispoziție — aşa. de complet
denţi, încât privesc pe stăpânitor
nântească apariție a unui zeu».

mumii

depenca o pă-

După psihologia colectivităţii egiptene viața acea-

"sta aproape nu ne aparţine nouă, ca oameni. Sul
„orice fomă ai privi-o, din orice lătură ai cerceta-o,
zei apar cu puteri şi rosturi covârşitoare în. toate
"

1) Cf, Meyer, op. cit. LI, $ 192 şi u.; $$ 219 şi 241.
2) In ucr.

citată,

IL! $ 54.

|

>
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"ramurile activității omenești, în cât omul dispăre ca
voință şi inițiativă, se șterge prin extrema umilință. „ Jertfa de oâmeni 1), una din formele

primitive prin

care. se atrage bunăvoința divinității, — este cel mai
puternic fapt care caracteriză această psihologie, ...
Deci nu coroanel€ lui Menes, simboalele legă-

„turii politice între «cele două imperii», nu «steag»,
nici «tron», sau alte. înfăţişări profane ale vieţii

sunt ţelurile către care se îndreaptă ochii mulțimii,„ci altarul, simbol al legăturii mistice cu. divinitatea ; acestu înrâureşte şi stăpâneşte sufletele.:
de aceea: şi. opera ce a produs, isvorînd din inimi,

a fost mare şi durabilă; "ba chiar, cu atât mai du-

rabilă şi mai mare, cu cât autorii se pierdeau sat
se ascundeau 'mai bine în- mulţime,
a
Astiel ne apare,în linii generale, pentru cel mai
„vechiu stadiu de evoluţie a civilizaţiei lumii istorice, lămurit prin pilda poporului egiptean, raportul
”
intre divin şi uman.

|

!

po

,

|

.

i

II. $ 11. Problema leagănului rasselor, a înrâu'ririi, infiltraţiunii sau amestecului dintre - diferitele.
grupări etnice, problema desfacerii în timp şi spaţiu
a tamiliilor lingvistice, poartă în istorie, etnologie

şi filologia comparată un mare semn de întrebare.
Tot atât de mult desbătută,'pe cât a fost de atră:
gătoare la studiu din cauza elementelor neîn-

doelnice — filologice și etnografice — care o tre-.

zesc, această chestiune oferă cercetătorilor, din ne-

fericire, imaginea

fenomenului

fizic care se depăr-

” tează pe măsură ce călătorul se apropie de el. Şi
lucrul este. într'adevăr greu; căci avem de aface.
1) Id. did. 1 $19,

|

—

cu un domeniu,

în care

23

—

_

întâmplarea joacă

un rol,

aşa de îrisemnat, în care mișcarea este aşa: de frec“ventă, amestecul aşa de obişnuit, “infiltrația aşa de
lentă şi nesimţită, şi este atât de problematic procesul invers : de analiză, de dozare sau delimitare.
Spre exemplu” în Egipet: toate apărențele îndeamnă

pe

cercetători

in favoarea ipotezei — sus-

ţinută de altiel în istorie — că civilizaţia Nilului s'a
desvoltat, cel puţin în epoca vechiului imperiu şi a
celui de - “mijloc, într'o deplină izolare de restul

lumii ; că abia pe la jumătatea mileniului Il, adică
după izgonirea Hiksoşilor, sub Tutmes III (1 580- -50
a Chr.) Egiptenii au devenitun popor cuceritor,
iubitor de: mişcare şi, prin. aceasta, susceptibil

de

inrâuriri externe, de atingere cu alte civilizaţii,
Şi totuşi, acest mod de a infăţişă lucrurile lasă
“măcar

un

semn

de. intrebare,

Dacă

de o parte

Egiptenii, de alta semenţiile turanice şi semite din
Asia (Sumero-akkadienii şi a.) au -trăit înaihte de
mileniul III intro perfectă izolare, cum

se explică

asemănarea acestor civilizații, mai ales că s'au
Jdesvoltat într'o. vreme relativ apropiată ? - a
“De aici, se înţelege, ipoteze şi. teorii diferite.
Este foarte, probabil, după unii, că străbunii poporului: pe cari Grecii ni-i transmit sub numele de
<Egipteni», au fost rezultatul unui amestec lent |
de autochtoni . negroizi (ca Nubieni şi Negri-sudamezi) şi blonzi Lybieni cu elemente bamite de la
nordul continentului african ; că.aceşti Hamiţi ori-

ginari din Asia şi copgeneri cu Semiţii, cum o
arată limba, au imorimat "culturii egiptene unele
trăsături generale de asemănare cu aceea a po-_poarelor din Asia semită 1).
.

1) Meyer, în luer. cit. b $$ 164-—167 şi 336.
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„ Alţii însă au fost- captivaţi de analogia dintr

e
civilizaţia egipteană şi cea turanică ;, se citea
ză - în
deosebi acele forme de cultură înțepenite : lungă
izolare, tradiţionalism, theocraţie, etc., care amin
tesc

atât” de. bine

civilizaţia . chineză, Şi, dotați cu

o
„imaginaţie mai puternică,au susținut că Egip
tenii !
ar fi

provenit din

amestecul

autochtonilor

populaţie: turanică (Sumerii sau alţii) veniţi din cuAsiao
_într

'o vreme foarte îndepărtată, dintr'un punct
unde.

împărtăşeau soarta strămoşilor poporului,
chinez.
-* $ 12. Pe de altă parte: rassa senilă,
covârşi-

“toare” ca spirit şi activitate în câmpul civili
zaţiei
orientale a primelor milenii, pornindu-și seme
nțiile ”
din străvechiul ei leagăn, Arabia, apare.
întâiaşi
dată în lumina, istoriei 'ca semenţie akkadiană lâng
ă
Eufrat — încă din mileniul IV. Prin. cucer
ire aceşti

„_

„ Akkazi se amestecă între Sumeri,—autochto
nii turanici, cărora le iau scrierea cunciformă
şi cultura,
dându-Je limba, .
Si
|
a
|
Din acelaşi pustiu 'arabo-sirian au mai
'apărut

în. mil, III alţi Semiţi, dintre cari se pot cita,
ca mai
„ însemnați pentru ulterioara Jor desvoltare
; Hebre
şi Silonii

(nuniiţide

Greci

Phoinikes) Ja

si
coasta

„Kanaaneană, Aramaeii în Syria, Chaldeii “în.
Sinear,
Pe la mijlocul acestui mileniu Henţii,
popor

-cea exercitat o mare înrîurire în Asia mică
în cursul
mileniului II, apar în sfera de influenţă babi
loniană ;
apoi (intre1 900-1400) la nord, ei se desvo
ltă mai
ales în. două regiuni : unii pe Jângă apa
- Halys,
cu centrul de “activitate în oraşul Hatti
i), alții în
1) Azi Boghazkioi, în Kappadocia, localitate
a în care" s'au”

găsit multe documente ale

Reich

d.

und

Fultur der

culțurii

Chetiter,

hettite,

1912. De

A. 1 SŞ 454, 474, 501, 592 (despre

cf. Ed.

ieyer, . :

asemeni, același, G.

Chetiţi).

A

s

Siria nordică, (ţara. Mitanilor). cari s'au întins până
în Mesopotania assyriană.

Ş 13. Aceste popoare şi formaţiuni politice, intru
cât. aparţin unor rasse sau familii lingvistice, nu
pot fi privite izolat de cercul populațiilor şi sta"telor: din. care fac parte. Ori cât de puternice ar
fi în această privinţă aparențele contrarii, mai. ales
pentru popoarele celui mai vechiu stadiu de evoluţie

2 umanităţii, zidurile chinezeşti între neamuri şi
„rasse greu se pot admite istoriceşte. Dimpotrivă,
nu există problemă de un mai înalt interes istoric
„ca aceea de a se stabili raportul între parte şi.
tot, între particular şi universal; de a searătă, cu :

alte cuvinte, prin ce elemente şi în ce măsură partea.
_— un popor, o semenţie, un stat, un eveniment—
se: învredniceşte de universal. în ce chip întregul
—

un câmp

„poate

de

civilizaţie

fi. privit, ca o

sau, în genere, tot ce

unitate

istorică

— se atinge

de alte unităţi istorice universale, înrâurindu-se
reciproc, Numai astfel, printr'o largă perspectivă
a mişcării şi. a cadrului, se face cu putinţă înţele-

gerea deplină: a. evoluţiei istorice 1).
-

1) lată, mai . precis, după Meyer,
G. d. A. l! Ş 111, cum
trebue înţelese aceste arii de civilizaţie: „Dar şi aici eria
"orientală şi clenică îu antichitate (cea din urmă devenită mai
târziu aria elenistică: romană), aria creştină, şi cea islaniică
în veacul de mijloc şi în timpurile noi, se întreţes aşa de
strâns

şi pun

continuu

sistemele

de

state

co.le

corespund

'într'o atat de strânsă legătură de acţiune reciprocă, încât numai
un studiu al totuiui, considerând egal pe una ca şi pe cea-

“altă, face cu putinţă deplina înţelegere a istoriei lor.

A treia arie de civilizaţie, cea asiatico-orientală (India şi
China) este fără îndoială mereu în relaţiuni cu cele dintâi, —

relaţii ce incep cu

multă activitate

invazia

Arilor

cu imperiul persan

în India,

dobândesc

şi mai târziu

cu acela

mai

al

3ui Alexandru şi cu formaţiile politice ale perioadei helenistice,
se continuă cu epoca: Sassanizilor şi devin din ce în ce' mai
x

— si —
5 14. Civilizaţia «babiloniană» este numită astfel,

cu un termen aproape convenţional.

Babylonul nu

aduce, în acest titlu, decât ce poate suggera
un

centru

mai

politică mai

important decât altele, o dominație

lungă decât a altor. centre ; este un

cuvânt colectiv şi reprezentativ, care cuprinde
şi |
rezumă un şir de influente exterioare,

Viaţa babilonică nu constitue o unitate politică
şi culturală, . evoluată normal şi paşnic, : dintr'un
nucleu interior„cu
, determinate

caractere

etnice.

* Cultura Babylonului nu inseamnă de fapt decât
straturi de tradiţii, de elemente materiale. și suileteşti depuse acolo pe. rând, în. curgere de veacu
ri
şi milenii, de către popoare care, diferite ca limbă
şi rassă,au stăpânit unul “după altul ţinuturile
Sinearului (Mesopotamia), unde

„de

erau atrase probabil

rodnicia pământului,
.
“Sumeri, Hettiţi- (1 930), “Kassiţi (1760),

Elamiţi, |

Ch-ldei, Assyri şi alții, vreme de. peste
două mii.
de ani,au adusşi au lăsat Babylonului,
în trecerea

„pe acolo a stăpânirii lor” politice, urmele cultu
rilor
proprii, atât în ordinea

materială,

cât şi în

cea

ideală — a superstiţiilor, : magiei, 'religie
i,.
sau a
formelor de cugetare. mnitică.
|
$ 15. Cele mai vechi mărturii despre acest
e
culturi nu sunt lipsite” de interes, chiar, sub
raportul cugetării,
importante,

graţie cuceririi islamice, âpoi cu imperi
ul mongol.

„„Formaţiunea unei adevărate unităţi

istori

ce îmbinând în“tun tot' aceste trei domenii, şi compo
rtând de la una la alta
9 continuă acţiune reciprocă, nu s'a
pregătit treptat decât în
Cursul ultimelor veacuri şi s'a înfăptuit
deplin în cursul ulțimelor decenii. De atunci există efectiv
a lumii, adică
0 istorie universală, îmbrăţișând într'uno istorie
tot unic umanitatea
întregului glob pământesc“.
y

,

— 32 —

Sa

Penttu mileniul al III, carea premers celei dintâi
dinastii a Babyloniei unificate — aceea întemeiată
la 2131

de

către

Hammurabi

— aşa

dar pentru

veacurile! dinastiilor de Kis, Lagas, Opis, Agade D,
"Uruk, Ur şi Isin, se constată. o «ştiinţă» cu privire
la cele cereşti şi pământeşti.
Cerul şi mişcările circulare ale corpurilor din

Univers sunt materializări ale divinității care se îe-

velează în Cosmos.
.
Pământul şi fenomenele terestră sunt oglindirea
parţială, de aceiași provenienţă divină, a puterilor

cosmice.
Fenomenele mişcării circulare -care.se vădesc
-- prin astre se repetă şi pe pământ, de exemplu
în regnul vegetal.
Omul insuşi apare -ca un micro-cosm cu ele-..
mente simetrice macro-cosmului. „Cerul înstelat este isvorul cunoştinţei şi înțelegerii

față de puterea divinității. In: “sfârşit, fi indcă fenomenele

cereşti capătă

expresia

cea

mai simplă în

„raportul numeric, numărul este şi el, sfânt 2).
Intre fenomenele cereşti "şi cele pământe şti

„există o corespondenţă, o armonie, care constitue
legea fundamentală a Universului.
“Prin revelaţia cosmică pe deoparte se înlesneşte

omului cunoaşterea ordinei civine,.pe de alta se:
trezeşte minţii interesul de a căută in fiecare fapt
şi fenomen voința divinității. |
| Numai un pas desparte această concepţie despre
1) Importantă mai ales fiindcă în timpul acestei dinastii, sud
„Sargon |, apare pentru întâia oară în istorie ideia imperiului
cu tendințe universale.

2) Jeremias Ag

Religions-Geschichte, 33 şi uu.

.

—

f
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cosmos, privit ca oexteriorizare a voinţei divine
, de Dumne"zeul unic, care în V. T., Genesă, îşi exercită
puterile Şi îşi
exteriorizează voinţa prin «creafiunea cerulu
i şi pământului»1)
_$ 16. Astfel cugetau straturile Superioare
din Babilon, şi
între acestea, cu deosebire clasa preoților.
Mulţimile însă
nu cugetă complicat, ele simplifică teoriile
înalte, le adecvează minţii.obişnuite,
|
Însuflețirea naturii dobândeşte, în ochii popor
ului, înţeles
şi forme-cu mult mai Simple decât este,
pentru straturile
Superioare, concepţia de mai sus despre
armonia şi revelaţia cosmică,
|
Pentru lumea comună prinurmare, cerul
este un zeu pe
care îl numesc Anu; pământul este zeul
Bel; puhoiul apelor
este Ea; soarele este Shamash ; luna—
Sin ; steaua dimineţii şi serii—/shtar ; focul este Gibel,
Regnul animal este reprezentat în pantheonul
babilonic
prin leul Nergal, taurul Ninib, peștele
Ea sau Oannes,
„porumbița Ishtar, şi a,
Toţi sunt zei, având toţi: fie o voință produ
cătoare de
„căuze — enigme necunoscute omului, fie întrup
area fenomenală respectivă, dela măreţele înfăţişeri
cosmice, până la
animalul—totem, la vegetalul—tabu, sau la
orice obiect ne-

însuflețit— fetiș.

a

|

Ş 17. Pentru a se înțelege deplin acestă stare.
de spirit
a umanităţii primitive, (psihologie numită în
istoria religiil
— animi
orsm şi animatism) trebue să-şi închipue cinev
a
două lucruri mai ales?):
ai
A
1% Că omul înclină în genere—cum se exprimă Hume
în a sa Istorie naturală a religiilor — să admită că
toate

existențele

îi seamănă

lui.

Cauzele necunoscute preocu-

1) Vezi inira Ş 45.
,
2) Cir. S. Reinach, Histoire generale des Religions.
şi 14p.8 şiu,
a
|

Cap.

1 $ 13
2

—

i

—.
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rua le
pând fără încetare cugetul său, omul nu pregetă, pent
de aproape,

înţelege

mai

pasiuni

şi, câteodată,

chiar

să

le

gândire, rațiune,

acorde

trăsături “şi

membre

e

ale “sale.

!a îel cu

|

o

i pri20. Că o irmagine actirală, destul de vie, a omulu
şte în
cunoa
Se
copil.
de
mitiv o putem găsi în psihologia
e şi
mângâ
le
cum
ile,
deajuns cum copiii însufleţesc jucări
;
strică
se
sau
compătimesc atunci când ele cad şi se lovesc
ul
scaun
ori
deasemeni, cum.pedepsesc cu lovituri masa
de bună
ind
socot
—
ală
greşe
din
isbit
de cari dânşii s'au
ce li se
psa
pedea
suferă
că
seamă că aceste obiecte simi,

|

aplică deci pentru o vină voită.

Dacă se ține seamă de aceste două realități psihologice,

un principiu
putem înțelege și defini animismul primitiv ca
c mișmai fin, implicat corpurilor, datorită căruia se produ
voinței.)
cările, exteriorizările vieţii și, în deosebi, provocările
contrazis
u:or
este
al
- $ 18. Polytheismul acesta popor
unit
mul
an
ialis
imper
rt
—
po
de un eveniment istoric im
a
tate
rsali
unive
de
versal. Căci dacă este adevărat că ideea
ic,
putern
iu
- călăuzit spre înfăptuirea reală a unui imper

numai realizarea

istorică a acestui

imperiu a putut

înriuri

astfel că nu
asupra ideei şi credinţei polytheiste, vădindu-se
ideile,
a
aceste
şi
ci
e
„numai ideile influenţează faptel
1 (pe la
Incă dela începutul mileniului III, sub Sarrukin
se îniile,
direcţ
2880),.după expediţii şi biruinţeîn toate
ta
Aceas
)
temeiază pentru întâia dată imperiul universal.
niînsemnează că, cel puțin în concepţie,. imperiul Sargo
i
zilor cuprinde întreaga lume. locuită, iar stăpânul. aceste
nuua
dacă
tății,
divini
tant
al
lumi este el, regele, reprezen

ă

zeu el însuşi..

1) Cîr, A. Ieremia, în lucr. citată, la p. 16.
2) Cir. şi Meyer,

tulează

„Rege

G. d. A» IE $ 402 (p. 523);

al celor patru părți

ale lumii“,

Aaramsin

se

iuti-

A -

Fireşte, această concepţie, realizată în ordinea politică de un

pe seama
om, vaficu atât mai degrabă impusăîn ordinea divină,

unui zeu. Şi tot evenimentele istorice hotărăsc în favoarea

balanţa.
cărui zeu din cei mulţi, ai fiecărei cetăţi, se va înclina

Acesta

va fi tocmai zeul cetăţii biruitoare politiceşte, ceeace

regale,

universală

cu aceia

cosmică

în mâinile

umană,

universală

unitatea

face să coincidă

divine.

mâini

— în

$ 19. Cum se săvârşeşte această năzuință spre mo”
.
i
notheism ?
Ca şi la Egipteni, divinitaţile erau. grupate după centrele
potitice; şi s'a văzut inai sus că Babilonul nu era decât
unul din multele centre ale acestui ţinut mesopotamice
Când apoi se bat între dânsele cetăţile, lupta să dă și
între zeii respectivi; iar când un oraş este biruit, stăpânirea asupra lui revine nu numai regelui triumtător ci și
zeului,

ales

mai

biruința.:) Zeul

căruia

zeului,

tinde

atunci

i

de drept

se datorează

şi el la supremație faţă de

ceilalţi,îi întinecă sau îi nimiceşte. Aceast divinitate trium=
pluralitate în manifestare

fătoare capătă

şi în voinţa exe-

- cutivă, pe când micile divinităţi regionalese subsumă
Astfel

se

deschide

întâi drumul spre

ei.

acea unitate divină,

pe care o vor înfăptui, ca ideal, mai târziu alţi semiţi—Hebreii.
„Spre a ilustra cu pilde acest proces de istorie religioasă,
este deajuns

a

se

. cazul.
cunoaşte

renumitelor

divinităţi

cereşti: Shamash — soarele, Sin — luna, Marduk — «zeul :

|

a

zeilor».
1) Vezi şi caracterizarea

pe 'care o face d. N. lorga în ale sale

Observaţii ale unui nespecialist..., p. 39 şi u. Menţionăm și cu acest
prilej că lucrarea acicitată este singura din acest domeniu în lit.
noastră; ea conţine într'o

luminoasă sinteză faptele şi ideile p2 care

o
le cere cu necesitate cadrul unei istorii universale. Recomandândca atare, o cităm

aici pentru

părţile

identitatea, în parte, a problemei şi
fireşti şi neevitabile apropieri.

lucrării

de

îaţă,pa unde

izvoarele comune,

şi

pricinuesc
:

—.326

—-

Preoţii din oraşul Ur, spre exemplu, arată zeităţii Sin
atâta pietate, se exprimă în imnurile lor, închinate lui Sin,

cu un accent de atâta superioritate faţă de celelalte zeități,
incât aproape proclamă: unitatea în persoana acesteia:
- «In cer cine este prea înalt? Tu singur ești prea înalt.
Intre toți zeii, fraţii tăi, nu e nimeni egal ţie. Nici un zeu

nu este deopotrivă cu tine în. divinitate». 2)
Şi, este semnificativ că oraşul Ur e locul de origine al
truntaşului herbeu din Biblie, Abraham, care din porunca
“lui Dumnezeu-unul «<a ieşit din pământul său şi din rudenia
sa şi din casa tatălui său şi a venit în pământul Hanaan»>.2)
Această apropiere prezintă interes: şi pentru tendința
spre unitatea divină
a celor din Babilon, şi pentru caracterul animist şi polytheist al religiei hebraice în faza
anterioată aşezării în Kanaan a acestei ramure semite.
Dar exemplul cel mai pregnant îl oferă Marduk, zeul
imperiului unificat sub Hammurabi.
Ş 20. Un paralelism divino-uman se poate observa şi
stabili. Triburile, oraşele, diferitele seminţii. etnice, se luptă
“între dânsele pentru supremaţia militară şi politică. Centrul
care

birueşte

capătă

nu numai

autoritatea

uman —politică

ci şi pe cea politic—divină.?)
Precum Sarrukin 1 a căutat să realizeze, cel dintâi între: oameni, ideea imperiului universal, iar Hammurabi, prin unificarea dela 2100, a stabilit tradiţional, pentru întreaga istorie
viitoare,
a lumii politice această idee, toi astiel: din măruntul
zeu Nabi, localnic în Borsippa, avem, după unificarea babilonică,

pe

marele

zeu Marduk, cu reşedinţa în Babilon, zeu de

o covârşitoar& imporianţă în „imperiul lumii“. Ca şi regele,
zeul ținteşte la stăpânirea universală ; de aceea îl şi
1) Cfr. Mere mie, în lucr. citată, la p. 23.
72V,
Facerea, XII, 1,
3) A, ei
în lucr. citată, pp. 31 şi u.

,

găsim

intitulat

«<Păzitor

al

«Stăpân

lumii»,

al totului»,

«Domn al Domnilor», «Zeu al Zeilor».

Cu un cuvânt, cele ce se petrec în lagărul omenesc se
repetă în cel divin, şi reciproc — regele considerându-se
răspunzător nu față de supuşii săi, ci faţă de divinitate, dela
|
E
care deţine puterea.

$ 21. Este potrivit, la acest punct de asemănări,

menţioneze.şi spiritul în care s'au .edictat
murabi; ele au fost poruncite de zeul

să.se

legile lui Ham-

soarelui, Shamash,

întocmai cum Dumnezeu a dictat pe muntele Sinai, lui
Moisi, decalogul. Ele au fost apoi prezentate de rege zeului
Marduk, în templu, şi dedicate lui—spre priveghere şi spre |
şi
o mai mare asgultare din partea poporului. Şi aici, ca
în biblie, în acest proces "de legiferare şi conducere politică, se poate surprinde concepția fheocratică în limitele
cele mai largi cu putinţă,. Zeul conduce, omul ascultă. ŞI,
asemănarea între leg;le Hammurabi de o parte, decalogul
Moisi de alta, nu-se mărgineşte numai la modul de comuşi
întinde
se
nicare a lor—oamenilor ; această asemănare
la fond.
_. Apropierea în cuprins a acestor două opere deschide insă
o „perspectivă mai mult, spre a se înțelege: pe de o parte

înrâurirea

semităa

asupra

culturii

babilonice,

pe: de -alta

evoluția mai departe e gândirii religioase spre unitatea şi

universalitatea divină, idei pe care le vom afla în forme clare,
— la Hebreii biblici..
pentru întâia dată în istoria omenirii

-$ 22. Când un popor sau o categorie socială trece dela
ani- formele primitive de adoraţiune (fetişism, totemism,
simsau
mituri
prin
şi
“mism) la explicări «sauzale», [fie
boale] ale fenomenelor naturii, şi, în deosebi, ale creiaţiunii;

“când prin cult se stabileşte între

divinitate

şi om

0 ne-

puţin,
contenită'. interdependenţă, care, şi sea, oricât de
scă
omenea
a
grupare
atunci
ății,
rezeşte totuşi legea cauzalit

*

—
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se poate considera sub raportul evoluţiei sufleteşti ca intrată
în stadiul «superior» al gândirii mithice, de unde cel puțin
zorile ştiinţei încep să se zărească, Şi, la popoarele assyrobabylonice, măcar clasa preoţilor apucase pe acest făgaş,
cu deostbire în mileniul ]..

$ 23. Cel mai însemnat mit, sub raportul cugetării, este:

al creațiunii. Cosmosul s'a născut din Chaos, un balaur
ce simbolizeaza nesfârşitele, spăimântătoarele ape ale mării.
Cel ce a fâcut din chaos—cosmos este: AMlarduk, zeul care
a înfruntat şi a înfrânt cerbicia balaurului Tiamat. Astiel,

prin biruință, Marduk devine, cel mai mare între toți zeii ic şiţi

din Chaos. Omul este creiatJa sfârşit; dar, scurtă vreme după
aceea, el se abate dela eviaviu ce datorează zeilor. Aceştia ho-

tzrăsc atunci să-l piardă, ca în biblie, cu potopul; însă
Ea, zeul apeior, vesteşte pe 'Uinapishtim ca să-şi facă o .
corabie de mântuire. Şapte zile pământul este sub noianul
apelor;

toate

viețuitoaele

mor

afară

de

cele

din

corabia

Scâpată de: Ea. Când. contene:c' ploiie, Utiapishtim, c:
Noe din 'bibiie, trimite spr: informare dif.rite paseri, care
se intorc; "numa: corbul din urmă, găsind uscat, nu se
mai întoarce. Când în sfârşii se căboa.â şi cei din corabie,
„prima lor grije este jertfa de mulţumi;e .către zei. Ca în
jertfa

grea.ă,

muștele>,

ca

se

îr.g şi

spre

u-se

aici

animale,

impârtăşi

iar

din

zeii

aburul

«se

adună

jertielor,

“hrana

lor.1) Şi' aici, intocmai ca în societatea homerică.
U asemâuare şi mai importaută cu mitologia greacă se
gâseşte insă în mitul zeiţei /shtar, Aceasta, pir rzându-şi soţul,

se ho.ârăşte să mearvă în i-fern pentru a-l readuce la viaţa
“de sus. Dar .prin plecarea i, a lăsat pământului doar

uscaciunea şi sterlitatea. Ca o alta Ceres, Ishtar se coloară

1) Cfr. P. Deussen, Alg.: Gesch. der Philosophie 1, 1 p. 58 şi
uu.;

S$. Reinach,

o. c., pp. 51, 53 şi 55.
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de ajos pentru a găsi pe Tammuz. Apoi, ca şi Orîn lume
soţului ei pe zeii
__pheus, isbuteşte să înduplece în favoarea
- bea: din
.de acolo. Astiel Tammuz, cu îngăduinţa zeilor,
isvorul cu apă vie şi-şi redobândeşte viata

pământească. .

însă, revin
Ambii se întorc .la lumină. Odată cu Ishtar
amic, înmeso-pot
ui
ploile primăvara şi rodnicia pământul

Astrate şi Adonis. 1)
tocmai ca în mitul grec "Aphrodite- multiplele asemănări |
Oricine poate vedea airi, pe lângă
cu miturile greceşti: Demeter-Kore, Aphrodite (Astarte)
în legăAdonis, Orpheus—Euridike, şi elementul simbolic
Greci
la
căpăta
va
care
tură cu fenomenele naturii, fapt

*).
o amploare neobişnuită chiar în mij ocul boga:eilor mito'ogii
VI. $24. Dacă Sumerii

şi Akkaziiau fost primii adoratori

la cea mai mare
„ai cerului şi semnelor lui, cei cari au dus
Chaldeii
Assyrofost
au
desvoltare observarea celor cereşti,

, şi
din mileniul întâi, adică din vremea stăpânirii assyriene
a celui de al doilea imperiu babilonic.
cu centrul
- Assyrii. popor semit dela nordul Babyloniei,
să se
ishutesc
Ninive,
de activitate în Assur şi apoi în
ea
stăpânir
sub
de
II,
emancipeze, pe la mijlocul mileniului
bi
Hammura
lui
babilonică, sub care. erau încă din vremea
viteaz ponor de munte
(2100). Din ce în ce mai mult, acest

toate ţinuturile
“cuprinde “în sfera sa de acţiune cuceritoare
i
pc
|
despre apus şi miază-zi.
probabilitatea, .aici
1) De fapt acest mit are origina, după toată
Kypros (Pansanlas
la
yblos
din.B
el a tost luat şi transmis de Fenicii
l gre al Ase' mici,

3%,

41, 2) şi în alte inşule; deasemeni

pe ! ţărmu

p. 220). Pentru origine: străină
(Cir. Maury, Relig- de la Grece, UI,
stăpân) vezi P. Decharme,
domn,
este
a lui Adonis (Adon în |. îenic.
o
Mythologie ete. p.. 200.
.
Alb
şi
2) Cr. şi Meyer, G. d. 4;, E $$ 373, 375
a
Deussen, în lucr; citată, pp. 52, 63.
61.
şi
1, Reinach, în 1. c. pp. Sl, 32
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Pe la 1100 regii Assyriei ajung până la marea

Medite-

rană, iar spre sud isbutesc 'să supună la tribut însuşi
Babilonul. In orice caz centrul politic: de gravitate al
Asiei anterioare se strămută acum la Ninive;
“Puterea cea mai mare a imperiului assyrian a fost însă
„în veacurile VIII şi VII;.adică atunci când Tiglathpitesar
II (745—729) făcea tributare statele syriene, când încor-:
pora imperiului său. Babilonul, când un uzurpator—căruia
ca rege i-a plăcut! să-şi zică Sargon [II spre a “aminti pe
cel dintâi rege al lumii —supunea Samaria şi expedia în
surghiun, dincolo de izvoarele Tigrului, peste 27.000 de:
Israeliţi.
Astiel, ideea despre un imperiu universal, inaugurată de
pe la 2770 de regele Akkad, Sargon. |, a intrat de atunci
în tradiţia istorică ; idee care, întărindu-se mai cu seamă prin .

domnia marelui Hammurabi (acel rege semit care se in„titala <Domn al celor patru părți ale lumii»), însufleţea şi
pe regii assyrieni . Tigiathpilesar II, Sargon Il şi ceilalți
saragonizi, atunci când îşi pregăteau expediţii de cucerire spre
toate punctele cardinale şi cu deosebire când Sau „Văzut
stăpâni pe însăşi capitala lumii, Babilonul.
Intre sargonizi merită o menţiune Assurbanipal (668- 626);
şi nu atât pentru isprăvile iui militare, cât pentru grija ce

a purtat de cele culturale, Se ştie că el a instalat in Ninive o:

enormă bibliotecă (constând: din cilindri 'şi cărămizi cu inscripții cuneiforme), ini
i care era adunat un bogât material istoric privitor la imperiul assyrian şi babilonian mai vechiu.

Dezgropată azi diă ruina

in care a fost aruncată la 606

după un foc, această bibliotecă, după o tăcere păstrată 2500
de ani, vorbeşte. din nou assyrologilor (ca Rawlinson, Oppert şi a.) despre viaţa şi gândurile ce S'au purtat peste

acele ținuturi odinioară.
* Dar

ES

prin răscoala guvernatorului Nebupolossar

Babilonu

— a

—

“iese din nou la iveală pe scena istorică, de data aceasta
cu un nou aspect etnic, pe care i-l dau o altă 'ramură .

semită— Chaldeii, Politica <universală> este reluată de Nabukadnezar(605a Tirului, a lerusalimului, şi prin 562): prin cuceriri ca aceea
etc.; însă urmaşii săi slabi,
ludeilor
a
babilonică
captivitatea
pe care trebuiră să-l îmgol,
un
lăsară în această politică
eranieni.
Perşii
plinească neîntârziat
$ 25. Popoarele -assyro-chaldee întăresc şi mai” mult
legăturile între divin şi uman statornicite mai de mult. de
către Sumero-Akkazi.
«La Semiţii veniţi în Babilonia, zice Deussen, 1) s'a
altoit pe tulpina primitivă a vechii religii 'semite ramura.

concepţiilor care erau dominantela Sumeri ; astfel a luat în- -:
ceput și s'a desvoltatun puternic copac de mituri cu zei, mituri
asupra creaţiunii, a potopului şi eroilor, care în. cea mai:
mare parte. par a fi de o veche origine Ssumerică ; aşa că
în muite privințe baza semită originară nu mai .este de ,
recunoscut.
fenomenelor

Cultul

cereşti,

cultul

puterilor demonice

focuind pe pământ, cultul unui -zeu ocrotitor aparţinând
“fiecărui trib, culte introduse odată cu'venirea primilor
semiţi, sau contopit cu reprezentările populaţiunii sumerice.
Şi această populaţie avea un cult al demonilor cereşti- Igigi, unul al demonilor ce locuesc. pe pământ, Anunnaki.
Şi ea cinstea apariţiile cerului: soare, lună și cele cinci
planete, cărora încă din timpurile primitive li se atribuia .
o înrîurire asupra soartei oamenilor; din aceasta s'a des:
voltat mai

bilonia

târziu pseudo-știinfa Astrologiei,

care. în

Ba-

a fost cercetată cu râvnă, lărgindu- şi influența și

spre apus.
1) In lucr. c., U?, p. 45 şiu.

— q2 2
„Observaţii timpurii a celor şapte nopţi, pe care
le cu-prinde fiecare din cele patru faze ale lunei, şi a celor
.
douăsprezece înoiri,. pe care. le suferă luna în curgere
a.
unui an, conduseră la credința
' în şapte demoni-duşmani
ai ordinei divine a lumii, şi la întrunirea în numărul
două- .
sprezece a marilor zei păzitori ai acestei Grdine, peste
cari,
ca o urmare a înclinării semite spre monism, au fost
ridicaţi Marduk în Babilonia, Assur în Assyria.,
|
!
Interesantă este apropierea între coastelaţii şi animal
e,
două elemente ce au comun, iutre ele, atât ideea subiect
ivă de
divinitate cât şi iorma grupăriistelelor, asemănătoare
formei.
câte unui animal; de aci numele animalice ale constel
aţilior,.

de aci-zodinle,

Ş 26. Fie că este vorba
sacerdotale,

a claselor

etc.—,

de

îie că

jos, pentru

babiloni— ce,
unde

de straturile

Ssupurioare—caste

ne-ar ! interesa

psihologia

divinitatea

este

massa

compactă.

popoarelor assyroînceputul

şi

siârşitul

existenţei cosmice, terestre şi omeneşti — urmează
cu necesitate că problema capitală ce se pune cugeiului
este:
1. Să se cunoască de aproape divinitatea;

2. Sa i-se descopere voinţa, şi

3. Să fie

asifel inrâurită divinitatea, încât să o determine.

în favoarea soariei omenești, operându-se chiar
o abatere
din- mersul mecanic al lucrurilor.

.

Cu alte cuvinte, problema este să se afle prin ce mijloace

se poaie dobândi dela divinitate : indulgența,
iertarea ori. .
chiar mântuirea.
Psihologia generală a popoarelor a. găsit două căi
cari.

duc

spre această

unei anumite faze
Prima cale este
-Chip sporadic şi
A doua cale o

dorită

mântuire,

fiecare: corespunzând.

de evoluţie a culturii omeneşti.
a magiei; prin aceasta se întăptueşte, în
particular, mântuirea unui om.
oferă religia; prin ea se stabileşte, un.

.

435
contact” statornic şi general între divinitate şi grupul uman,
pentru a se dobândi în chip mistic iertarea sau mântuirea.
Oricum, amândouă sunt expresiunea «sentimentului de
de absolută atârnare>.a umanului de divin,; ambele sunt
încercări pozitive de a fotosi puterea supra-umană, adaptând-o nevoilor omeneşti — spre comuna mântuire : magia
prin formule mai abstracte şi prin amestecuri concrete, religia
prin jertfe şi. ofrande, prin imnurişi rugăciuni, prin ispăşiri penale şi rituale. Aceaşta este învățătura despre mân-.
tuire, care a dominat sufletele popoarelor dealungul veacurilor.
Ş 27. Deşi sistemul cosmic-planetar datează, cum s'a *
“văzut, dinaintea lui Hammurabi, patria magilor şi a magiei

a rămas prin excelentă Babylonul de culoare chaldee. Arta
magilor era

astrologia,

cu

un

pronunțat

mautic. Intradevăr, dacă astrele sunt

caracter astro-

semne prin care

se

consta din a
dintre dânsul
să răspundă
celui ce s'a

vădeşte voinţa divină, atunci tehnica magului
răspunde, celui care îl consultă asupra raportului
şi voinţa divină ; sau, mai simplu, magul trebue
„ce spune steaua sau constelația despre soarta

născut în zilele ei. Sub imperiul acestei dispoziţii sufleteşti . . |
şi nume

au luat naştere zodiile, constelații cu forme
malice,

cari

In acelaş
aceasta

fiind

chip se
uneori

stabileşte legătura
cu

identificată

ani-

oamenilor.

la destinele

prezidează

un

om

între

destin

şi stea,
uorocos,

alteori făcând să atârne de. existenţa ei pe cer insăşi exisom.

tenţa în viaţă a.unui

Asemenea

au biruit timpul, părunzând
masselor populare

vreme! de

nostru se zice, când

învățături

şi

superstiții

şi păstrându-se încăîn conştiinţa
mii

de ani. 3) Chiar în poporul

“cade», o stea, că a“murit un om.

1/ Opere de consultat: M. lastrow,: Die
Assyriens, 2 B-de 1995—1912.

Religion

Babyloniens

und

Virolleaud, Astrologie Chaldeene 1904,
Assyrodivination
la
d
relatifs
textes
de
Choix
A. Boissier,
Babylonienne, 2 vols. 1905-1906. -
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$ 28. Pentru a ilustra cu un document literar, luat cu:
titlu de exemplu, iată cum se exprimă în această ordine

„de idei scriitorul Diodor din Sicilia+
«Din

această

cauză (Chaldeii)

fiindcă— pe când celelalte astre

|

numesc

planetele tâlmaci,

sunt fixe

şi îşi au

un

singur circuit pe o cale determinată — numai
acestea îşi
făuresc o mişcare proprie şi arată astfel cele ce se vor întâmpla.
în viitor, tălmăcind oamenilor gândul zeilor».
.
- Şi mai departe, acelaşi:

«lar sub?)

cursul acestor (cinci planete) ei (Chaldeii).

zic că sunt aşezate treizeci de astre pe cari le numesc
zei sfătuitori; dintre aceştia o jumătate privesc ţinuturi
le
de deasupra pământului, altă jumătate pe cele de desubt,
având a supraveghea în acelaş timp şi cele ce se întâmplă
intre oameni şi cele din cer. lar la zece zile zic că este

trimisă una din stele—ca un crainic—de sus către cele de

jos

şi, de

Aceasta

asemeni,

una

de'sub

pământ

către

cele

de

sus,

le este o mişcare determinată Şi o săvârşesc întrun

spaţiu de timp veşnic. Un număr de douăsprezece—fiecare,

timp de o lună,—zic că sunt stăpâne ale Zeilor; deasemeni
şi luna şi cinci astre planetare, Soarele îşi face cursul său
într'un an, luna îşi străbate propriu-i drum întro lună de zile».
„>
De allfel şi Aristoteles 2) caracterizează cu precizie şi cu
destulă siguranţă, acestă legătură pe deo parte între astre
şi zei, pe de alta între divinitate “şi formele omeneşti sau
animalice ale ei,
i
«O veche tradiţie, ajunsă posterității cu înfăţişarea unei
poveşti, ne arată că astrele sunt zei şi că divinul învălue-

natura întreagă. Tot ce s'a adaus fabulos acestei tradiţii a

țintit doar să convingă mulţimea pentru a se uşura aplicarea
1) Diodor Sikeliotul, 3. XXX.
2) Idem ibid, $ 50.
3) Metaph. XII, cap. 8, $ 18 (cfr. interpretarea
B.Saint-Hilaire, vol. 3 pp. 200 şi u.) -

A
filosofică
,

a

lui

.

legilor şi .a se sluji interesul obştesc. Astiel, s'au dat zeilor

forme oinenești și, câteodată, chiar înfăţişeri de animale...».

$ 29. Un element uman a fost totuşi în doctrina divină
a
a popoarelor din Babylon.

Invăţătura înrădăcinată în spiritul straturilor superioare

se întemeia, cum s'a văzut,!) pe revelaţia cosmică, adică
pe «ştiinţa descoperirii». De aceea pietatea față de divinitate are un caracter intelectual, căci se razimă- pe înțelepciune, «Inţeleptul,*) este pios şi piosul este înţelept.
Cu înțelepciunea însă trebue să se unească ascultarea
umilită taţă de voinţa descoperită a divinității. Ca plată
piosul aşteaptă dela zei cât mai multe fericiri, dar mai
ales sănătate, viață lungă, şi bogată posteritate».
[deia şi sentimentul etic prezintă încă o faţă din care

pot fi privite: popoarele mesopotamice.

|

|

Armonia cerească are toate atributele superiorității, însă
nu tot aşa este în sferele mai aproape de om. Conexiunea
între norma. impecabilă cosmică şi aceea a fenomenelor |
singuratice are puncte întunecate, enigmatice, dacă nu
»
“chiar rele. Aceste puncte «au fost considerate ca acţiuni
actuala
în
:
t
împrăştia
s'au
cari
,
ale-unor puteri antidivine
ordine a lumii încă din vremea haosului primitiv. Chemarea
ştiinţei era să curme greşelile strecurate în curata înțelep“ciune

primitivă;

practicei

chemarea

religioase,

să

nimi-

cească înrâutirea elementelor haotice. Ca ultim ţel al
străduinţelor .religioase este deci aşteptarea unei vremi mai

fericite, care biruind definitiv

puterile haotice, vor cores-

punde epocei desăvârşite de mai 'nainte. 2
„In viaţa aceasta religia are prinurmare drept ţintă mult
mai apropiată: «desfacerea de puterile răului din noi sau
1) Supra Ş 15.

|

2) leremia, în “opera

citată,

3) Id. ibid. p. 24.

p. 55.

—
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din preajma noastră şi, prin această desfacere,
. ajungerea
la împărtăşire cu divinitatea. A fi copil al zeului
său este
în psalmii sumerici expresiunea sentimentului -de
fericire
prin străduința religioasă. Acestui sentiment i se
opun
piedici. Dacă îi merge cuiva bine, el vorbeşte de
ridicarea
lui spre cer, iar dacă îl copleşesc durerile — de
coborirea

„lui în iad. Soarta cea mai

rea —ale cărei: urmări

dureile şi moartea — o pregăteşte păcatul. 2)

sunt

$:30. Printre monumentele de artă sculpturală—în pîatră
,

bronz sau de pământ

ars,—şi printre cele de

arhitectură,

S'au păstrat până astăzi reprezentări divine. Cele mai multe

au caracterul uneori theriomorific. In muzeul din Louvr
e există
o statuetă assyriană, de bronz, ce reprezintă
geniul vântului de sud-est. El.are capul de leu, ghiare
si aripi de
vultur.În acelaş muzeu se pot vedea iragmente,
în baso-

„relief, din marea poartă a palatului

ui

|

imnul

Sargon.

Este un

taur cu chip omenesc, cu barbă şi chică regeas
că, în cap
o tiară împodobită de două perechi: de coarne
animalice
— simboalele forţei — şi într'aripat cu aripe enorm
e; întreaga reprezentare este de proporţii excepționa
le. Putem
spune prinurmare că şi din artă transpiră anumi
te idei
şi sentimente cari ies din măsura obişnuită a
vieţii zilnice.
$ 31.

In

«arta»

literară

predomină

Și

rugăciunea.

“În zadar vom căuta elementul estetic — literar
; el nu
apare niciodată independent, fiindcă nici -nu cores
punde
„unei atari necesităţi” sufleteşti. Și dacă ne folosi
m de termenul «lifezar, literatură», se cuvine îndată
a-i tărmuri
sensul la atât, cât este cu putință să se îmbra
ce: cu

cuvinte un

sentimentul

simțământ obştesc — acela de venerațiune. Nu - *
estetic

ci

acel

religios

interesează

exclusiv,

lată un fragment prin care omul, voind a se adresa
zeului

1) Jdid, p. 55,

—

47.

Ea, se îndreaptă întâi: câtre zeul mijlocitor Selik-mulu- hi:
(numele magic al lui Mardui), «cel ce rândueşte toate<:..
«De ploaia grindinei tale cine poate scăpa? Vointa ta:
"
este. o sublimă hotărire, pe care o , rândueşte în cer şi pe
“pământ.

Spre mare m'am întors şi marea s'a potolit; spre:iarbă
mam întors şi iarba s'a veştejit; spre cingătoarea Eufratului m'am întors şi voința lui Selik-muluehi a răsturnat

albia lui. Doamna! Tu eşti sublim ; cine este egal ţie 2» etc. 1)

Ş 32. Din resturile subterane ale civilizaţiei chaldee re- zuită, cel puțin pentru dânşii, în chip neîndoelnic un cult
deosebit pentru morţi,?) Chaldeii credeauîn existenţa sufletului după moarte; ei legau spiritul nematerial (ekimu)
de

corpul material al fiinţei omeneşti şi chiar de monumentul

funerar.

Un

element

caracteristic,

pe care

-- şi la Greci: cu cât erau mai îngrijite

îl vom

mormintele

întâlni

rudelor

moarte, cu atât cei rămaşi în viaţă erau mai ocrotiţi de spiritul
rudei

«moarte».

Din contră, părăsirea unui mormânt, lăsarea

trupului fâră mormânt, era însoţită de suferinţe pentru cel
mort și constituea o continuă primejdie pentru rudele:
sale în' viaţă.
lată cum se -răzbună Assurbanipal pe inamicii săi. din
Susa, după cucerirea acestei cetăţi:
«Mormintele regilor lor vechi şi noi, regi cari nu se temuseră de Assur şi Ishtar, stăpânii mei, şi cari se răsboiseră cu regii, părinţii mei, le voiu dărâma, le voiu
răscoli şi le voiu expune la lumina soarelui; apoi voiu

duce în Assyria hoiturile lor. Am lăsat umbrele lor fâră
mormânt ; le-am lipsit de jertfele acelora cari le datoreau |

libaţiuni>. 2)

|

|

D Citat după traducerea lui Fr. Lenormant, Histoire ancienne de P'Orient ed. lX-a, V.p. 195.
2) Ci, Perrot et Chipiez, Histoire de P'Art vol, Il. p. 160 şi u,
3) Lenormant, în lucrarea citată, p. 282 si u,

—
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$ 33. S'ar putea spune, ca încheere,
că orientul assyrobabilonic a fost în curs de două
mii de ani chinuit-sa |
terorizat de marele necunoscut
din natură.
Această stare de Spirit, fiind un fapt
de ordin general
şi devenind o puternică tradiţie perpetuată
prin preoţi şi
magi, atitudini sau acţiuni individuale
şi independente au

fost cu neputinţă.

|

Necunoscutul din natură a primit
însă dela psihologia
umană o întreagă populaţie de zei,
genii, demoni, fiecare
cu puterile şi atributele lor speciale,
a
In acest
chip natura neîndurată devine susceptibilă
la rigăciuni, la formele cultului,la formulele magilor,
etc., singurele
“mijloace ce stau la îndemâna omului, pentru
a stabili rapor- turi blânde . între divin şi uman. Magii şi
preoţii, formând
castă,au fost cel mai puternic agent „care a
menţinut
o astfel

de stare. sufletească,

|

-

Formele plastice şi cele literare, transmise,
sunt exemplificări vii ale acestei situații. În ordinea politică
aceiaşi
idee apare prin stăpânirea ce aparține altarului
şi zeului
cetăţii: apoi prin înfrângerea zeilor mărunți,
şi deci a
regiior lor, se ridică cu „puteri divine regele
cu caracter
universal, care, ca și zeul, este discreţionar și
crud,
V. $ 34. Pentru Hebrei există, ca pentru nici un alt
popor
asiatic, un document de mare valoare istorică:
biblia.
Aceste «cărți> : prin excelență, sfinte pentru
' «poporul
ales» al Dumnezeului unic, ca şi pentru theologia
creştină,
cuprind între altele, trei lucruri ce ne interesează
deosebit
1. Împrejurările istorice ale poporului israelit;
|
2. Intregul mod de a fi, de a gândi şi simţi al
masselor

şi personalităţilor lui.

.

3. Biblia este ceva cu mult mai de seamă: este
un bun
al omenirii, este un factor de importanță universală,
care a

—
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T,

lăsaț în cursul veacurilor un puternic ecou în sufletele
masselor populare.
Este drept: acest ecou se datorează operei creştine.
din biblie, adică Noului Testament; însă, chiar dacă prin
apropierea -V. T. cu N. T. am admite că s'a făcut istopiceşte o eroare, aceste două serii de cărţi, pornesc din:
mijlocul aceleiaşi atmosfere istorice!) 5 în tot cazul, au
mers împreună mii de ani.
Deci, fiindcă sufletele popoarelor sunt şi ăstăzi impodo- _
bite cu o sumă de elemente biblice, pline încă de viaţă,
de

folos 'să

ne oprim aci câteva

momente,

pentru

a sta-

bili cu acest prilej, chiarde acum ceeace va servi şi mai târziu,
că importanța ce trebue acordată unui trecut stă în raport
direct cu vitalitatea lui în prezent.
Această

chestiune,

dealtfel,

discutată

și

+,
7N

este

limpezită aici,

din punctul de. vedere al concepției istorice, va reveni întocmai în ce priveşte legăturile dintre Orient şi. Greci,
1] În theologia protestantă şi în istoria „profa nă“ se face discuție
asupra originei semite a " mântuitorului "Isus. Astiel, se susține
ipoteza că Isus a fost, după cele mai multe probabilițăţi, de rassă
arică. Aceasti ipoteză are şi partizani de valoarea unui E. Burnouf (Cf.

Revue des deux mondes,

din.15 Aug.

arische

Abkunft lesu und

Berlin

'15 Mai

1908],

H.

neunzehnten Iahrhunderts
tatea în Artă 1915],
" Argumentele

ipotezei

seiner

St.

1808], Paul

Jiinger,

Chamberlain

în

Haupt

(Cf.

.

Die

Orient, Lit.—Zeitung,

[Die

Grundiagen

des

1898]; la noi
pe A. C. Cuza (Cf. Naţionali”
sunt

raţionale,

sau

documentare

;

cele

- dintâi se ceduc din perfecta antiteză între caracterul, ca om, al
mântuitorului şi caraciarul iudaic în genere; apoi. din antinomia'ce .

există între V. T. şi N. T. sub toate raporturile. Argumentele documentare se scot chiar din biblie. Citate precise arată că ISus |
a fost Galilean; că ludeii fuseseră luaţi în csptivitate din această .
țară şi duşi /la 738/ în Assyria; că în schimb au fost aduşi aci colonişti
Mezi,

de origină arică-iraniană, De

aci deci, după

părerea

acestor

învăţaţi, probabiliiatea cea: mai mare a originei arice a lui Isus.
o

şi tot astfel în raportul dintre prezent şi antichitatea grecoromană.:

|

$ 35. In evoluţia

ideilor generale

(credinţe. religioase,

gândire filosofică etc.), întocmai ca în istoria „universală a
faptelor, prezentul nu poate fi indiferent, „atunci „când se
“judecă trecutul.
”
Prezentul este,-în domeniul ideilor, un tezaur de amintiri străbune, pe care massele îl moştenesc prin tradiţie
dela trecutul de veacuri şi milenii. Acest trecut — cercetătorii au chemarea să-l urmărească documentar; el este
cu atât mai plin de interes, cu cât sunt mai vii în prezent
elementele lui, cu cât. făgăduesc a împânzi chiar viitorul în influența lui actuală. :
Și în acest punct

se

poate

vedea

cât

de mult

greşeşte

concepţia helmoltiană, în tratarea istoriei universale.
" IntPadevăr, nu este vorba -de trecutul neroditor al unui
trib oarecare de sălbatici, care, necreind nimic, nici nu are
ce transmite "posterităţii, ci de trecutul ace!'or popoare, cari
se leagă de prezent, direct sau indirect, prin firele - neîntrerupte ale tradiţiunii.
Dacă deci nu trăim sub soare o viață nouă cu totul,
dacă orice fărîmă din civilizaţia şi cultura prezentă îşi
găseşte rădăcinile înfipte adânc în trecut, cercetarea istorică de caracter universal are menirea tocmai : de a urmări
spre origini acest fir —în constantele raporturi cauzale. Şi, este

firesc

lucru:

cercetătorul

se

va

opri

cu

atâta

mai mult la un popor, la o epocă etc., cu cât va găsi
acolo un mai bogat tezaur de izvoare şi rădăcini, ale căror
derivații

şi

fructe

le

are

încă prezentul

avea viitorul,
„De aceea, este nedreaptă

metoda

fratare ; numai

după” un

din nou o viaţă

dacă,

îndată

şi, poate,

le va

egalităţii absolute, în
cataclism, am

cu totul desrădăcinată,

începe

numai atunci ar

putca

fi- ceva

mai

puţin

nedreaptă

o astfel

de metodă

«democratică».

"8.36.
cetare

In literatura istorico-filosofică nu este, încă, o cercare,

pornind

“ale prezentului,
popor

să

dela

formele

caute, înapoi

în popor-—originele. “Nu

de

civilizaţie

şi gândire

pe scara timpului
— din

există, încă, o tratare având

"punctul de gravitate cu totul în prezent şi pentru prezent
iar nu în trecut, pentru trecut. Faptul însă că în timpurile
cele mai noi, fiece epocă, fiece generaţie, simte nevoia:
unei noi istorii universale, fireşte — privită dintr'un punct
de vedere schimbat, punct de vedere propriu concepţiilor
prezentului, este un sigur indiciu că se merge pe această
cale,
“Intocmai ca. în lagărul lingvisticei, unde- se iau ca baza
de studiu noţiunile sau formele cuvintelor. — așa cum sunt
în prezent şi se ajunge cu ajutorul gramaticii comparate la explicaţia istorică 'a fazelor semantice sau fonetice a
cuvintelor, până la origini, tot astfel în domeniul ideilor, ca
şi în acela al faptelor, tindem spreo strămutare a punctului
de plecare, dela trecut la prezent.”
După această metodă,fireşte, se vădeşte dela sine şi măsura
în care un trecut se face vrednic de cercetarea istoricăuniversală.

Această

măsură

este

cu atât

mai

mare,

cu

cât

se va găsi din el, trăind în prezent, mai multe elemente;
şi, evident, interesul. pentru acel trecut creşte ori scade,
după cum se cimentează ori slăbesc legăturile dintre el şi
prezent. De aici vine necesitatea fiecărui prezent, de a-şi avea
istoria universală a lui.
Interesează de pildă,. romanitatea clasică, in toate ramurile de manifestare ale vieţii: limbă, literatură, mod de
a fi şi a gândi, organizare juridică ete. —prin cât trăim

dintr'însa

astăzi.

Interesează

elenismul antic, între altele

pentru
i

formele

culturale şi de artă în care s'au cristalizat atâtea monien
te:

din viaţa

lui,

atât

forme

ele

însăşi,

prin

care trăesc în conștiința

piezentului,

deapurure, — Kriuara, sis ăs— icâț

şi prin ce provoacă la viaţă, inspirând şi
creiând neîncetat,
Va interesă Caesar, nu atât ca o întrupare
fericită a
geniului” politic roman, cât “mai. cu seamă
prin ce trăeşte
încă, în Franţa contimporană, din acea ordine
gallo-romană :
care porneşte dela dânsul,
|
Interesează Sokrates prin ce s'a transmis dela el
postertății Cugetătoare, prin ce este deapururi viabil
din cuge-

tarea lui, atât în evoluţia filosofică cât şi în crești
nism.

Dintre toate ramurile vechi-semite, “ne va!
preocupa cu
deosebire semenția hebraică: pe de o parte din
cauza co- |
vârşitoarei influenţe ce a exercitat, prin
„creştinism, aSupra umanităţii;pe de alta, din cauza înriur
irii directe
pe care acest popor supraviețuitor o determină
necurmat

„în mersul istorical evenimentelor.
Privind în acest chip
lumină pe care razele
ciului, se înţelege, vom
"Sau teritoriu, însă mari

rile noastre.

lucrurile, adică sub perspectiva de
prezentului o proectează asupra treda şi peste popoare mici ca număr
ca moştenire şi legături cu timpu-'

Astfel se înfăţişează prezentului mai ales două
popoarele antichităţii : printre indo-europeni Hellen
ii,

semiți Hebreii.

|

$ 37, Să ilustrăm cu pilde teoria.

-

dintre
printre

|

Hebreii sunt poporul prin care umanitatea preze
ntă MOşteneşte indirect acel mod sufletesc dea fi, care
se desprinde

"din faptul că suntem creştini.

Privite sumar, mulțimile nu sunt creștine sub
raportul
strict al formelor !), cristalizate de biserică în dogme,-pre
cum

1] Numai în acest sans ar putea avea dreptate David
Strauss,
răspunde negativ, în opera sa Der alle und der neue Glaube, când
în trebării

dacă mai suntem creștini,
/

—

53

—

pot fi mulţi dintre preoţii acestei religii ; dar mulțimile sunț
creştine în fondul adânc al cugetului lor, în trăsăturile lor
esenţiale, (cum pot să nu fie atâţia dintre reprezentanții
dogmaticiai creştinismului, cari n'au priceput dintrinsul *

decât litera moartă în locul spiritului viu !), Sunt creştine prin

simțăminte, ce apar în momente mari în decursul. vieţii
unui om; sunt creștine prin obişnuita gândire etică ce

călăuzește de 'două mii de ani viața interioară

a

acestor

mulţimi. Suntem creștini—oricât de «profani»,—când asupra
noastră precumpăneşte, fie şi sporadic, ideea că viaţa de aci
nu constitue un scop în sine ; suntem creștini ori de câte ori, sub imperiul ideei de mai sus, ne putem desbrăca de partea
ori de câte ori «ne lepădăm
respingătoare a egoismului,
de toată grija cea. lumească» pentru a creia opere de

“interes larg, obştesc. Există, întradevăr, deasupra
mişcărilor meschine -ale

„creştin,

care

trăeşte

în

vieţii

zilnice,” un

spirit

tuturor

generai

cutele cele mai adânci ale inimii

noastre, spirit care a imprimat lumii - moderne un caracter
propriu, opus celui ante-creştin sau ne-creştin, al lumii
|
N
vechi. Vorbim, se înțelege, de mulţimi.
$ 38, Hebreii prezintă, în al doilea rând, interes pentru

prezentul viu, fiindcă

ei şi astăzi înrîuresc, într'o anumită

măsură direct, mersul istoric al „evenimentelor şi al spi-!
ritului gânditor, la masse şi personalităţi..

Răspândiţi pe întreaga față

a globului, stăpâniţi de un

neintrânt sentiment de solidaritate națională; trecând uşor
peste considerentele de limbă şi graniţe de stat; stăpâni, -.
prin spiritul practic, desvoltat, pe mijloacele materiale care
condiţionează progresul societăţii moderne ; prezidând la
resursele literare ce pregătesc opiniunea publică astatelor
călăuziţi în sfârşit de o etică ce izvorăşte din preceptele

religioase ale V. Testament, cumu
lat de talmud, ei ies9
“pururea învingători din lupta cu
_vicisitudinile 'Soartei, ca
şi. din concurența popoarelor organiza
te în state însă de„. Sorganizabile prin «ideea politică>,
dizolvantă.

Mai mult: Evreii sunt întradevăr poporul unic,
care, ca
legendar

şi
a pasăre fenix, răsare din propria lui
cenuşei
având în sine germenul reînvieții conti
nui, în aşa măsură,
"în cât din încercările prin care trec,
ei ies “tot mai oțeliţi

în lupta pentru viaţă,
$ 39. Leagănul
Syro-arabic.2)

|

tuturor semenţiilor semite

De

acolo, din

dintre semiţi au plecat,
de donă mii de ani, ca
căutarea uaei existențe
oazele, apoi au colonizat
nesc pustiul spre nord,

S'a pomenit mai sus)

nisipul

|

este

nerodnic,

pustiul

cei

nomaz

rânduri rânduri, întrun spațiu lung, |
triburi de beduini cu caravane; în
mai uşoare, ei au populat întâi
ținuturile prietenoase, care mărgiapus şi răsărit.
a

de

Akkazi,

cei

dintâi semiţi ce

-apar in istorie, încă din .mileniul IV,
In mileniul următor o alta semenţie, Amor
iţii, apucă:
o parte spre răsărit, în Mesopotamia, alţii
spre apus, în
„Syria, Palestina şi Egipet, unde pătrund
pe la nord.

Alt val de Semiţi

s'a revărsat

din pustiu în decursul

mileniului 1, şi anume: Chaldeii spre Sine
ar, Aramăii

spre

Siria şi, în veacul 14, Hebreii spre Kanaan, :.

|
Inainte de pătrunderea Hebreilor în Pale
stina, locuiau în
acest ținut, afară de: Amoriţii pomeniii
, nenumărate grupe
:

sn.

1] Cf. Chamberlain (Houston Stewart), Cap.

despre

Evrei

îa

Die
Grundlagen des neunzehten Iahrhunder
is 1845, lucrare luminoasă,
de mare importanță pentru înţelegerea
civilizaţiei contemporane.
2] Cf. Meyer, G.d, a. £ S$ 339—542,
p. 377-—399 şi acelaşi,
Die /sraeliten u. ihre Nachbarstămme,
1906.
3] Cap. II $ 12.

a

4] Se ştie că cel din urmă val semilic
au
de mijloc, a căror mare expansiune milita
ră,

-

:

i

fost Arabii din evul
politică şi culturală a

pătruns în Asia, Africa şi Europa— până
toarte deparle,

erau la sud,
mai mici, din aceeaşi rassă. Astfel
Amalekiţi,
iţi,
vremuri anterioare, triburi de Edom
Sidonii,
iau
Moabiţi, Ismaeliți şi a. La nord locu
nd
veni
semită mai însemnată ca număr, care,
o
de
r
impinseseră de acolo pe Chetiţi, popo

veniţi din Ammonifi,
o semenţie —
spre țărm,
rassă până

|
a
O.
acum nestabilită.
,
aceia
şi
a fost
“O invazie alogenă cu însemnate urmări
poate, numele .
s,
răma
a
cari
pe la sud, a Philisteilor, dela
ţării. Cea mai

impoitantă

din partea Philisteilor,

încă

continui

a amenințării

urmare

veacul

din

12, a fost că tri-

-

s'au unit şi au
burile semite, pentru a se putea apăra,
puternic cu câpialcătuit în veacul 11 un regat destul de
format se şi
ala în lerusatim. E drept că acest stat abia
luda la sud; dar
împărţi la 925 în regatul Israel la-nord,
această. concrenu e mai puţin important faptul că prin

viaţă. ale

tizare politică se conturează şi formele de

po-.

e în istorie cui
porului israelit, care de aci înainte apar
semite. Poporul
trăsături distincte intre. celelalte ramuri

i
— cade
numit de acum şi Jude
— ta
aces

minaţie şi înriurire

de do-

în sfera

,
culturată a vechilor imperii «universale»

onii. Astfel, pe la
la sud Egiptenii, la nord-est Assyro-babil
de Tigru, un mare .
olo
722 Assyrii trimit în captivitate, dinc

număr de Israeliţi; iar la 536 ludeii

“vitatea

babilonică în massă,

de unde abia

capti-

în

sunt târiţi

după jumătate

de veac îi va elibera Cirus, regele Perşilor.

uţie :
$ 40. Se pot considera Hebreii în două faze de evol

faza nomadă

şi cea aşezată, când

Israeliți şi ludei.
Luaţi

purtau numele

a

în prima fază, Hebreii,ca toate celelalte

mai ales

ia

semenţii

pate
semite, au fost adoratorii divinităţilor naturale, întruchi

în fenomene ale naturii, în animale, în spirite
ce se sălăşluiau prin copaci, obiecte, etc.

şi

demoni,

re
Chiar în biblie găsim, după cum vom vedea, urme desp

-

36
înrudirea lor sufletească cu restul
Semiţilor. Soarele, luna,
stele
le,

erau

și la Hebreii

stăpânul lumii, corespunde

Ashtoreth,

”

corespunde

primitivi

adoraţi

babilonicului

zeiţei /shtar.

ca zei:

BEl;

Ba'al,

soția

lui,

|

Fiecare loc îşi avea stăpânul (ba'al) său.
divin, bâmân,

căruia i se ridicau monumente

de piatră sau

obiecte culturaje : mazzebâh şi asch
erân.

de lemn,

ca

Fiecare familie îşi avea demonul
particular — theraphim,
chipuri «cioplite» reprezentând
figuri omeneşti.
Astfel, citim chiar în biblie remi
niscenţe clare:
ă
„a Eekerțe 63 Paid ră ete)
rod ars avrijs.2) Şi, mai!
depa

rte, aceleaşi chipuri „oz“

deposi:

sunt numite “clar. „rods

Kai Size 'Iako3 Ilap”
y oops mas deobs 05, o Erneza
vzwrioy 1ây îdzhzây Tv. "Eripyod
_
h si 30 map , 20. 70 atv,
kai dfz kai înk 3zpyo za dot
âv2zy. 0 die Bz 63 "Tahkâf
în "Pa

d

4 ov

aderă Ek)eray adrods.3)

De asemeniîn Cartea Regilor (Cap
.

de ză vevoriza

|

19, $ 13) se vorbeşte

«chipurile deșerte» ale casei;

|
De altfel termenul Elohim, cu
care o parte din Hebrei .
desemnează divinitatea,
nu este decât un plur— al
zeii— al
cuvântului Eloah, [care însemnea
ză, după unii, cel temut).
lar în V. T,, Genesă, *) după ce
Adam a mâncat din pomul
oprit, Dum
"tits
1

CEB.

nezeu zice: "125 "Adău, “peovsy dos is
3t 609, 705

72hăy kai zovrpiv. Nu
Deussen,

în Iucr.

citată,

lipseşte Hebreilor.

primitivi

p. 65 şi

u.
2] V. T. Facerea, 1.34, 19: „lar Rahel
. fură idolii tatălui ci,
3) V. T. Facered 1. 31, 32; Şi zise
Iacob: la cine vei găsi zeii
jlăi, nu va trăi înaintea frajilor noştr
i. Cercelează ce este dintr'ale
ale la mine şi ia;

şi nua găsit la dânsul nimic.
Şi nu ştia lacob
Rahel, femeea lui, îi furase,
4) V, T. Facerea 3,22, „lală Adam
s'a făcut ca unul dintre noi,
intrucât nu a cunoscut binele și
răul“, Concordismul creștin vede
aci n aluzie messianică la dogm
a trinității,
că

nici viţelul de aur de care se indignează Mo
Şarpele lui Moyse, transformat în toiag, nici
care aduce prin nerespectare cea mai grea
nirii — moartea,

nu

hologia primitivului,
"enigme .divine, ce-l
_ Mythul creaţiunii
"bylon revine şi aci
Precum Marduk
chipat în puhoiu de
punând

astfel

lipsesc

peatru

a vădi

dc

fi;
Ș:
I

incătoaală: pă E

care vede în tot ce nu-şi poate explica “
înspăimântă,
cosmice pe care l--am întâlnit în Ba:
cu aproape aceleaşi elemente.
a înfrânt acolo elementul chaotic, întru- .
ape, şi simbolizat în balaurul Tiamat,

rândueală

şi armonie

în opera creiată, astiel

Iahwe al Hebreilor'15/5: harizavsz ri Văhz 079.1) şi „50rvăross
îpatowa

dmostătrv. *)

Ş 41. Intro

altă fază

.
de

evoluție

întâlnim

în

Palestina

—_

biblică p2. Israeliţi, ca popor, precuni s'a spus,?) bine determinat etniceşte. El a rezultat din amestecul Amoriţilori!
anterior aşezaţi în Palestina, cu Hebreii, veniţi în secolul 14.
Elementul nou întrodusîn istoria umanităţii de către
poporul Israel! constă în concentrarea tuturor divivitaţilor
înti”una singură, Iâmwve sau Elohim, abstractă, fâră chip
sensibilizat şi fâră calificative, fiindcă le conţine pe toate.
Aceasta este, în definitiv, partea indiscutabil superioară,
ce leagă cauzal pe aceşti semiţi, nu numai de cealaltă
ramură— /slamismul, dar şi de marea religie a viitorului
civilizat, religie de importanță universală în istoria iumii—
creştinismul.
Să privim acum mai de aproape psihologia omenească
în raport cu divinitateă, aşa cum reese, in caracterele ei
esenţiale, din cărţile biblice ale V. Testament.
1) V. T. Job 26, 12 şi 13,
2) V. "TF. Teremia, 5, 22. [Ed Jager].

3) Supra $ 39.

|

—
Ş$ 42. Biblia povesteşte

58 —
cu

belşug

de

amănunte,

şi în

forme poetice, întreaga istorie a poporului Israelit. In aceste
forme găsim date importante în toate ramurile vieţii, „Astfel,

aflăm

de

aci că cea

mai

veche

alcătuire

politică

era patriarhatul. Pilde clasice de patriarhi găsim în Abraham,
Isac, lacob. Prin întâmplarea ciudață a vieții lui loseph,

aflăm şi din Biblie că Habreii au pătruns în nordul Egiptului, de unde i-a scos Moyse, după porunca lui Dumnezeu,
Aduşi

în pământul

făgăduit, ei au fost conduşi politiceşte

„de «judecători» în felul lui Gedeon, Samson sau Samuel.
Din porunca: lui Dumnezeu, Samuel hotărăşte rege pe
Saul, după care urmează David, un păstor din Bethleem,
care fusese ales. puțin mai înainte rege în :luda şi care
acum devine rege. al întregului regat Israel, cu capitala

Jerusalem.

$ 43. Pentru orice cititor al Bibliei, care ar vroi să scoată
nota caracteristică a conducerii politice la poporul Hebreu,
„este clar şi simplu că atât în epoca patriarhală cât
şi în
celelalte perioade, a judecătorilor Şi regilor, cârmuirea

aparține lui, Dumnezeu, Șetul— patriarh, judecător,

rege—

primeşte ordine dela Dumnezeu la orice act şi mişcare.
Abraham pleacă din Chaldea după. ce «Domnul îi zise»:
"Esehde 5k sis vis co, kai Sk Tis 'ewpevelas cod, kai îk
cad dtp 705 aaepis co kai 2000 îs zi “rii, Dv dv om dsito
"ect,1) .
Dumnezeu se îngrijeşte de patriarhul care trebu:
să
moştenească pe Abraham, de aceea dă, la adânci bătrâneţi,
un
fiu Sarrei,

/saac.

Dumnezeu se arată <în pară de foc din rug care
ardea
şi nu se mistuia» lui Moyse, cu cuvintele : "Expo în 6 Osds
300 zaspăs 60.2) (V. T. Eşirea III, 6); "Ep cu 6
y. Kai
1) V, T. Facerea, XII, 1 şi uu,
2) V. 1. Eșirea 3, 6: Eu sunt Dumnezeul

tatălui tău,..

eizsy Obrus spsîs cois viois 'lopzfd "O iv dnăsrzkt ps zpos
dus. (Eşirea, 3, 14)1) :
.
|
Domnul scoate din Egipt, prin minuni, pe Hebrei, po-

văţuind la fiece pas pe Moyse.

|

„ <Domniul Dumnezeul lui Moyse> dă, în fine, legea cuprinsă
în cele zece porunci (V. T. Eșirea 20, 1—26).
„_$:44. Precum
se 'vede lesne şi din puţinele citate de
mai sus, conducerea este încredințată în chip esclusiv

Dumnezeuluihebraic. E/ călăuzește prin instrumente oarbe,
prin oameni, asupra cărora coboară binevoitoare privirile”
Sal», oricum sS'ar numi aceşti preferiţi : patriarhi, judecători,
„regi. El impune acţiuni şi legi în ordinea politică, morală
și chiar formal-culiuală. De aceea orice abateri dela aceste
dispozitiurii divine sunt hule împotriva lui Dumnezeu, sunt
mai rele ca orice altă crimă; sunt deci urmărite şi pedepsite cn

ultima sancţiune, moartea.

Dacă însa Dumnezeul hebraic
șezervă în care se ţine cel creştin,
a greşi ale omului
ar fi nii rare,
câmpul de activitate al umanităţii,

s'ar ţine în superioara
fireşte, şi prilejurile de
pedepseie mai puţine,
mai larg.

Dar Dumnezeul Vechiului Testament se amestecă într'o
pruporţie prea la:gă în cele omeneşti: dela cele mai înalte
legi şi gânduri cu -tendință metafizică, până la cel mai

partizular şi neîusemnat fapt ritual sau casnic, Orice mişcare-a omului, în asemenea imprejurări, poate fi-asociată
de o preşală: orice act liber, poate_î. însoţit de o abatere
dela prescripţia divină. Și lucrul aşa s'a şi întâmplat, căci
chiar dintru începi:t omul a sreşit — mâncând din pomul
cunoştinței,
|
Dacă acest pom este cu adevărat. un pom, suntem în

faţa unui caz — tabu. Dacă însă prin pom se simbolizează
1) V. T. Eşirea 3,14: Eu sunt Cel ce sunt. Şi zise: Aşa vei spune
fiilor lui israel: Cel. ce este ma trimis la voi.

—
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cunoștința, tendinţa spiritului omenesc de a cunoaş
te, atunc
“apar cu o neaşteptată claritate psihologia primit
ivă asupra

raportului între uman şi divin. Această psihologie
înseamnă

tocmai, că omul trebue să rămână în stare de
ne-cunoştinţă,
iar Dumnezeu, gelos ori neîndurător faţă
de năzuinţele.
omului de a cunoaşte, sancţionează cu moart
e soarta întregii
omeniri, fiindcă primul om şi-a însuşit o
libertate. 1)
Ş 45. Ca şi la Assyro-babilonieni regatu
l lui Israel.
avea, cel puţin în cugetele regilor şi în ale
profeților, un
caracter de universalitate. Oricât de -mic era
şi, adesea,
desbinat, acest regat se consideră în essenț
ă universal; el
aparţinea lumil întregi. Și logica lucrul
ui este simplă:
Dumnezeu este creatorul lumii şi unicul
stăpân al ei;

dintre oameni El are o singură preferință
: faţa de Isrzeliţi-

„«poporul ales» al său. Sub toate raport
urile deci Dumnezeu
poartă de grije poporului chematsă stăpâ
nească pământul ;
iar universalitatea apare tocmai din aceas
tă unică preferinţă
a creiatorului către poporul israelit şi
-deci către şefii lui

politici,

.

a

m

Principiul monotheistic se repercutează
în acela monarhic;
principiul universalității divine se repercutează
în acela al.
universalităţii umane: un popor — un cârmui
tor.*)
"4] Nu întră în cadrul. propus, al acestei
lucrăr
o amănui,
nţită analiză

astipra fondului

întreg

al V. T, Aci se

urmăreşte

generală în raporturile omului 'cu divini
tatea,
ideilor noi față de tezaurul

iradijional.

doar

precum

Peniru

și

psihologia

progresul

o astfel

de analiză
cf. Jos. Fabre, La pensete antique, [De
Moise â Marc-Aurele] pp.
19—68 şi Deussen, Alg. G. d. Phil. Il? pp.
68—123,

2] Se poate aminii în ireacăt.că accas
tă idee, după mulți autori
moderni, călăuzeșie şi astăzi sferel
e "Superioare ale organizatiilor
polilico-religioase evrecşti din diferi
tele state, De alifel universalitatea a pălruns şi în creştinism, (unde
întreaga societate aste ao

turmă“ și are drept călăuză „un păstor“)
şi e reprezentată mai alse

prin papalitate.
N

-

—

61—

„$ 46. Se pot desprinde caracterele psihologiei generale
la Israeliţi, aşa cum s'au arătat mai sus, şi din alte manitestări. Biblia întreagă, (V. T.) este încărcată de jerttele
cruzimii lui Dumnezeu faţă de oameni. Sunt execuţii în
massă numai pentru o privire indiscretă asupra sfintei arce;
„ sunt jertie omeneşti cultuale, etc., pe care Dumnezeu le cere.
Se mai desprind aceleaşi trăsături caracteristice “şi din
manifestarile de artă,
„Nu există în toată literatura lumii cântări de laudă lui
Dumnezeu,

în care

să vibreze

mai

multă

simţire,

de ade-

vărată admiraţiune a omului pentru <lucrările mâinilor»
dumnezeeşti ca imnurile V. T. Vom cita un Singur psalm

pentru ilustrare :1)
„Î. Lăudaţi

numele Domnului,

Iăudaţi,

sclavi, pe Domnul.

"4. Căci Domnul şi-a ales pe Iacob, pe Israel ca moştenire pentru sine.
„6, Toate câţe a vroit Domnula făcut în cer şi pe pământ,
pe mări şi în toate adâncurile.
7. Ridicând norii dela marginea pământului, făcu fulgere
pentru ploaie. El scoase vânturile din camerile sale.
8. E! a bâtut pe întâii nascuţi ai« Egiptului dela om până
la animal,
.
9. El trimise semne şi minuni în mijlocul” tau, Egiptule,
în Pharaon şi în toţi robii -lui.
10. El a bătut popoare multe şi-a ucis puternici împăraţi: pe Seon regele Amorrheilor, pe Og, regele Basanulul
“şi toate regatele Hanaanului.
12. Şi dete pământul lor ca moştenire, lui Israel, poporul său.
13. Doamne, numele tau este spre vecie şi amintirea ta
din neam în neam.
.
14. Căci apără Domnul pe poporul său şi se va îndura
de robii lui.
]

V.

T.

Psalmi,

135.

—

15,

ldolii

neamurilor

62—

sunt

argint

şi aur,

lucrări

ale

mânilor oamenilor.
19. Casă a lui Israel, binecuvântaţi pe Domnul;
casă'a
lui Aaron, binecuvântaţi pe Domnul;
aL
-20. Casă alui Levi, binecuvântaţi pe Domnul:
voi cei
ce vă temeţi de Domnul, binecuvântaţi pe Domnu
l, -

21. Binecuvântat Domnul în Sion, cel ce locueşte

salemul.

Ă

|
Ş 47. Incheind

leru-

Concluzie
cu Orientul

_

egipto-semitic, se cuvine

pune în relief o scurtă caracterizare istorică şi
una filosofică.

Cele mai+vechi civilizaţii ale

Orientului

anropiat

a

apar

în lumina istorică pe la începutul mileniului
IV şi îşi. au
leagănul pe un ţinut cuprins între următoarel
e extreme
geografice :. la. nord-vest munţii Taurus, la
nord-est munţii
Zagrus
la ,
sud de o parte pustiul arabic, de alta celaf-ican.
Dacă într'o primă fază istorică (mil. 1V şi III)
s'ar putea
- admite ipoteza că civilizațiile cuprinse în
aceste margini
nu s'au înrîurit reciproc, în faza a doua însa
(mil. 1 si 1)
aceasta comunicare în orice caz a avut
loc pe -terito-

riul Syrian.

Acolo s'au întâlnit, ori s'au înlocuit reciproc,
curentele .
de civilizație care pornesc din cele patru direcţi
i cardinale.
lusă un centru de atracţie neîntreruptă, în
mişcarea se-=
meniţiilor omeneşti din cercul Asiei anteriore, îl
formează Babylonul, din: cauza aşezării sale economicogeografie. Ari
- “Toesc popoarele, rând pe rând, fie spre a cunti
uuao veche

tradiţie, fie spre a înaugura una nouă.
Civilizaţiile egipto-semitice ajung, 'robabil, prin Chetiţi
şi,

sigur, prin Fenici la țărmul

mediteraneean Şi în insule, co nu-

nicându-se substratului prehelenic din
cilor mileniului ],
x

*

+

mi euiul il, şi Gie-

„Se poate vorbi,
cursul

deci, de' o filosofie a vremurilor din

milenilor3, 2 şi din

prima

parte

a celui

dintâi,

la

popoarele egipto-semitice ? Putem considera drept filosofice :
„fie scânteierile de gândire, fie preocupările de ordin sentimental

cari au

pătruns

inimile

şi

au

<luminat>

cugetul,

ori au <mântuit> conştiinţa masselor ce au populat câmpul
civilizaţiei asiatice?
Din expunerea precedentă ne este îngăduit a răspunde
următoarele :

Se poate vorbi de' o sfare generală a civilizaţiei orientale;
inclusiv, de cultura sufletească ce se desface din elementele
supraviețuitoare ale acestei civi'izaţii. Se poate deci scoate, cu

desul

prob:b'litate, peihologia unui popor sau

clase, la

o epocă determinată, odata ce am prins ideile, gândirile,
şi faptele ce alcatuesc istoria propriu zisă a unui popor.
O asemenea încercare este de fapt studiul denumit istoria
culturii.
Dar

acest

proces

al

cepe ca stârd în 'oc;

ideilor

predomnitoare

proces este

evoluție,

nu

se con-

transformare,

î riurire, Se urmăreşte deci şi înapoi, genetic,

fenomenul.

Aceasta obligă să ieşim din cadrul istoric al unui singur.
popo: şi, cele mai adesea, să urmerim până foarte departe,

din p :por în popor, din clasă în clasă, din epocă în epocă
înrîuririle. Determ'nârea, în raporturile de. cauzalitate, a
"aces:ei fiuaţii ne puate ridica la o ultimă sinteză : unitatea
istorică universală a genului uman; acest aspect îl credem

pioiiu a fi uunut filosofia istoriei.
Există însă cercetari istorico-tilnsofice care se ocupă de
ceeace este proprietatea 'de gândire a fiecării individuali-

taţi superioare; cel mult dacă se ostenesc să arate filiaţia
între capetele

cugetătoare,

atunci când

ele există. Acestea -

“sunt ob'şnuitele scrieri de «istorie»
a filosofiei,
au în vedere nici spaţiul nici timpul, ci privesc

care
. nu
doar ideia

—
-hudă

şi sistemul

în parte.

de

64

cugetări

|

—
formulat

de

fiecare

filosof

E

Care din aceste aspecte se aplică
mai propriu epoce!or
Sus pomenite ?
E
Gândirea mitico-religioasă, care este
trăsătura. distinctivă a popoarelor orientale arc, e
drept, puncte de analogie
cu gândirea filosofică, dar se şi
deosibeşte profund de

aceasta din urmă. Amândouă

sunt, întradevâr,

derivaţiuni

necesare ale acelei scântei, de ordin
Speriur, ce s'a numit
lumina con;tiinței, In consecință,
amândouă sunt încercări -de deslegare a :enismelor către.
care conduce conştiinţa ;
dar, din nefericire enigmele încep
tocmai unde se. opreşte
călăuzirea luminoasă a conştiinţei,
iar aceasta nu ne-a
lăsat decât doar sub vraja unei
puternici sugoestii,

Aci drumurile se despart; drumul mitic
este călăuzit de

fantezie, cel filozofic de rațiune. Ca
armură,

loseşie de datele ştiinţei; gândirea

filosofia se fo-

mitica se imbracă

în
formele atrăgătoare pe cari i le
pune la dispuziţie imagi„nația: astfel nasc artele.
SE
„Din punci de vedere al subiectului,
filosofia este opera
personalităţii superioare; mitul
şi religia, produsul comun
al factorului colectiv. Cea 'dintâi
se alcatueşte prin res=
pectarea legilor rațiunei și a datelor
pozitive ale experienţii;
cea de a doua primeşte revelația
ca o. necesitate psihică
şi are ca resort interior — credinţa.
|
Astfel fiind lucrurile, se poate scoate
din Orient caracteristica vieţii sufleteşti a popoarelor;
se poate urmări şi
inapoi, genetic, evoluţiunea ideilor
; se pot stabiii înriuririle
şi determina raporturile de cauzalitate,
Dar nu se pot cerceta patrimoniile,
de cugetare ale per-

- sonalităţilor, pentru simplul motiv,
că acestea, chiar când
exista, se

pierd în anonimatul cvlectivităţi
; individul nu
„are încă o existență morală
distinctă, nu simte nevoia in
ternă să aiba,
-

-

i
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Spiritul acesta al massei

este constant stăpânit de

pu-

terea mistică a divinității, care le apare pretutindeni
şi sub
toate

formele,

Soarele,

luna,

astrele, . animalele,

copacii

şi obiectele chiar pot fi divinități temute.

-

Dintre oameni riumai regii ajung a cuprinde

vinitate,

în calitatea

lor de

conducători

ceva din di-

nediscutaţi

porului. De aceea ei tind să devină împărați

tregi, divinitatea fiind a lumii.

ai

ai po-

lumii în-

eu

Din acest fel de a înțelege lucrurile, â rezultat că şi
“organizarea politică a fost considerată ca: emanaţie a divinităţii, iar forma cea mai propriede guvernământ-theocraţ
ia,
Creaţiile “poetice "şi da artă încă nu apar independente,
ci numai în funcțiune de preocuparea divinistă, Elementul

estetic este accesoriu, şi deci întâmplător. In poezie stră-

““luceşte imnul şi rugăciunea,

mai cu seamă theriomorfe.

1.

„Astfel putem
talistului Renan,
sortir de races
accoutumees ă

în

arte icoanele divinităţilor,

|

exercice ă la libert& des individus»

4]
.

|

înțelege adevărul conţinutîn cuvintele orien1): <aucune grande pensee morale ne pouvait
abaisstes par un dâspotisme seculaire et
des institutions qui enlevaient presque țout

-

Hist des Origines du Christianisme, 1, p. 4.

3

2] Un examen al problemei religioase, cu toate „discuțiile ce
comportă, se face în scrierea lui Har. Hăfiding, Religionsphilosophie

(trad. germ. de F. Bendjxen),

Liepzig, 1901,

i

:

5
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VI. $ 48. Etiberarea spiritului omenesc de atmosfera apă__sătoare a divinismului care stăpâneşte. viaţa istorică a popoarelor “orientale, eliberare privită şi sporadic, la individualităţi, şi generic, la colectivităţi, este darul pe care îl
- aduce umanităţii cultura elină.
Această eliberare este de altfel urmarea unui lung proces.
istoric ce ia fiinţă în mijlocul seminţiei. ioniene din Asia
Mică şi se desăvirşeşte în Atena vârstei lui Pericles.
Un capitol -plin de interes din evoluţia spiritului omenesc îl formează tocinai limurirea cauzelor intime.şi ex_“terne, care au prezidat şi determinat acea mare prefacere
“sufletească: de la atitudinea umilă a imnurilor prin care
nu pătrundea de cât doar-o umbră a gândirii mitice, până

la psihologia

liberă şi demnă,

poezia eroică, lirică şi dramatică,

pe care. o exprima, întâi
pe urmă

literatura filozo-

fică şi ştiinţifică, literaturi sidicate pe ruinele mituiui şi teologiei.
Ş 49. Este din capu locului vrednic a se , observa că
multe din explicările ce se dau în acest domeniu, al rde„lor, prezintă caracterul ipotetic; şi se înţelege de ce; doar
în cercetarea evoluției gândirii se operează cu elemente

mai puţiri concrete de cât sunt faptele (res gestae),

ce se

întâlnesc de obiceiu în dinamica istorici propriu zise.
Intr adevăr, pe când fapta rămâne, fie: şi sub torma ei :

.
:

—

!

6

—

|

i

„brută, zboară gândul şi adesea este pierdutpe vecie, dacă
“nu se întâmplă a fi legat de o faptă, care să-i prelungească

“amintirea. ȘI apoi fapta, oricât de mută, privita chiar sub ra"portul mişcării neîncetate, aruncă totuşi o elocventă lumină
posterităţii. Când însă urmăreşte cineva: fie prefacerea
- generală a spiritului social, fie numai gândirea filosofică
a individualităților,:
atunci este silit a pluti întro atmosferă
"mai mult de abstracțiuni, atmosferă din care lipsesc câte

odată chiar punctele de razim. Este ceva din acea deosebire“

“ce se face în filosofie între concretul

perceptibil

şi abstrac-

tul inteligibil 1).
d
o
i
- $ 50. Cercetările”cu caracter filosofic asupra vremurilor
vechi prezintă însă greutăţi necunoscute pentru cercetările
timpurilor noi. Acestea au pus toată înţelepciunea în docu-

mente literare ce n'au fost atinse de vicisitudinile vremu-

rilor, cum au fost expuse operele antichităţii. De aceea, |
ori câte apropieri de texta şi împrejurări ne-am sili. a” face,

gândirea. celor mai mulţi filozofi greci ne ajunge .rhult trun=
chiată,

e

Afară

de aceasta,

Ie

a

antichitatea formează :o lume aparte,

şi ca material'de informaţie, şi ca atmosferă sufletească, ambele fundamental deosebite de lumea timpurilor moderne.

” Progresul ideilor,. săvârşit în strânsă legătură cu restul vieţii istorice, nu poate fi nici o clipă separat, de aceasta fără pa=
gubă. Astfel, istoria

cugetării

în ant'chitate nu poate fi consi-

derată de cât ca un capitol încadrat în istoria civilizaţiei şi a

culturii antice; la rândul său, aceasta este o parte a isto1) Cf. ta literatura românească, cu privire la ideile din $ 49 Iorga,

Cărți reprezentative în viața omenirii (p. 3 şi u.), lucrare
ni se înfațişază un colț din istoria universală prin prisma
—

deci

a_ideilor.

Ă

-

”

.

în care
cărţilor
!

„„Se poate scrie într'o anumită formă istoria universală pe baza,

"nu a faptelor ci a cărților, fiindcă fără îndoeală că şi cărțile pleacă
din anumite fapte, dar tot mai mult faptele pleacă din ideile care
sunt emise

în cărți“, p. 3.

E

i

”

-

,
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„ riei universale propriu zise,în înţelesul
cel mai larg al cu- .
-vântului, .
a
|
a]
„Ca ilustrare a celor de mai sus, este deajuns să amin=,
„tim rolul, foarte însemnat pentru desvoltarea cugetării fi. losofice

la Greci,

pe

care

l-a avut

acea

vastă

activitate

„orală
a capilor *de şcoale filosotice în decurs de secole 1),
Discuţiuni

de covârșitoare importanţă,

susţinute în supra-

-

vegherea atâtor scolarhi de felul lui Pythagoras în Kroton,
Xenophanes în Elea, Sokrates în Athenai, vor rămâne de„ apururea 0 strălucitoare pildă că gândirea filosofică a luat
„fiinţă

din contactul

social provocat

de viaţa
de

toate

zilele,

Din nefericire, contururile acestor disputațiuni filosofice
sunt menite a rămâne pentru totdeauna ne definite. cu pre-

ciziune, :

i

e

Pentru înțelegerea gândirii filosofice a timpurilor „moderne este deajuns de cele mai multe ori să se cerceteze
opera literar-filosotică ; dintr'însa apare pentru șpiritul critic, fără altă greutate: origina, evoluţia şi sistemul de cu- getare la individualităţile filosofice. .

-

Pentru cea mai mare parte

din evoluţia

tichitate, documentele liteiare originale
aşa de reduse. la frânturi ?), -în-cât nu
cercetarea complexului vieţii din epoca
“- bilirea tuturor raporturilor posibile, din
iasă lumina: raporturi cauzale — de la

idei

Cu

la idei şi de la idei la fapte.
un cuvânt,

28 um.

se veda

spre deosebire
de altfel

chiar din

gândirii în an-

lipsesc, sau sunt:
ne putem lipsi de'
aceea, pentru s ta”
care poate să refapte la idei, de la

To

de filosofia modernă, traPlaton,

Phaidros,

216

E. ş

2) Aiunate complet de Fe, Mullachins, Fragmenta Philosophorum
"Graecorum 2 vol. 1881, Paris Firmin Didot şi Fr. Poeseos Philo-

> sophicae,

1 vel. 1883, Firmin-Didot, Paris. D= asemeni, cu o critică

ireproşabilă şi cu' traducere germană, însă necomplet, de Hermann
Diels, Die Fragmente der Vorsokratiker, 3 ed., 2vol., 1912, WeidN
mann-Berlin, (şi un Wortindex de W. Kranz.)

.
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tarea problemelor.

de cugetare ale antichităţii

impune. cula

noaşterea cadrului întreg al vieţii materiale şi intelectuale,
în deosebi

literatura din epocele

respective D,

Ş 51. O expunere evolutivă a fazelor.în care s'a îmbră= _
cat spiritul general şi cel gânditor la Greci, până să ajungă
la furmele de cugetare filosofică
ale lui Platon 'şi-la acele.
de cugetare ştiinţificaleă lui Aristoteles, este în legătură
pe de o parte cu istoria propriu zisă, pe de-alta cu cea'li- „-. terară— întru cât acest spirit se poate urmări şi în literatură.

-

Pentru ca totuşi domeniile să nu se confunde, este tre=
buinţă să facem o mai precisă delimitare, o caracterizare mai

apropiată a obiectivului fiecăreia din aceste studii.
Istoria

propriu zisă

urmăreşte

înainte de toate

[== res gestae] şi înlănțuirea lor-cauzală, _

|

faptele

- Istoria literară se preocupă de realizarea frumosului prin
“ “mijlocirea cuvintelor, care exprimă idei, simţiri, şi chiar
fapte.
|
a
lasă ori câte fapte şi acțiuni ar conţine istoria literară, aces=
“ea nu sunt acolo spre a fi explicate ca atari, ci numai

spre a Sluji realizării estetice 2),
$ 52. In ce lezături stau

cu doineniul
țiune

se

însă,

Da

şi una şi cea de a doua,

pur al ideilor? O primă și însemnată discu-

naşteîn jurul

întrebarii:

oare! în

desfăşurarea

1) Numai astfel trebue să se înţeleagă de ce în noţiunea „filologie

clasică“

s'au

cuprins

cercetări

din cele mai

variate

domenii

ale

„vieţii şi culturii antice : de ta studiul comparat al limbilor, până la
acela al religiilor şi filosofiei popoarelor vechi. .
2) De aitmiateri şi în studiul literaturii propriu zise sunt două
moduri de a privi operele: unul istoric, altul estetic. Pentru raportul între metoda istorică şi cea estetică cf. în literatura noastră pe

M. Dragomirescu, Curs de Literatură Română, |, prel. 5 şi 6, Buc.
1913. Punctul de vedere estetic, susţinut de M. D. este o derivație
din acela, mixt, al lui T. Maiorescu. (Cf. Conv. Literale,.no. festiv.
a 25-a aniversare, art. semnat de T. Maiorescu) şi se opune diametral metodei zisă ;ştiinţifică*, şi care explică personalitatea prin

„mediu etc,, a lui C. Dobrogeanu Gherea (Critice vol, III p. 192—229),

4
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“vieţii istorice şi, în genere, a mişcării omeneşti este la bază

ca mobil, elementul ideal — un fel de X6yoc profan, — cet
_ energetic material
— un zpăypo fără aureolă teoretică
— ori
„ poate numai întâmplarea oarbă stârneşte şi amestecă mer-

sul:evenimentelor? - , .
„In orice ipoteză ar ti pusă, problema nu este nici i uşoară
nici solubilă, Mult discutată de filosofi şi de istorici, ea
„capătă cele mai varii, dezlegări, după punctul -de plecare:
al fiecăruia.

Pentru antichitatea greasă o interpretare idealistă-a vieții,
„în care numai personalitatea (der gewaltige Mann) fuce is-

“ torie o dă v. Wilamowitz!) în mai toate. lucrările sale;
dimpotrivă, K, 1. Beloch în a sa Istorie Greacă se apropie

de concepţia

agentul

contrarie.

La acest -istoric

efectiv în istorie,
şi massa

massa .este

lucrează fără o normă

;

teoretică prestabilită. Mişcările sociale şi etnice sunt după

:

dânsul o problamă de mecanică a forţelor, în mijlocul cărora
voințele individuale se pierd neputincioase;

de cauzele eficiente

fi totuşi” să coborim analiza până

ideile sunt cu -

ale istoriei! Dacă ar

la psihologie, atunci

- gur folosul. ar Tezista, printre cauze:

sin- -

folosul obiectiv sau

ee ana

atât mai străine

Nr me amonte

subi-ctiv,
| Aplicat întrun sens. exagerat şi impropriu istoriei, . materialismul găseşte în istoria universală a lui: Helmolt un
partizan cu vederi nu tocînai largi. Este într'adevăr cu to„tul nepotrivit sistemul lui, de a cântări sau măsura cu me- ;

trul, acolo unde se cuvine a prefui calităţi sufleteşti.

Pen- !

tru Helmolt Grecia are acelaşi 'loc sub soarele culturii
umane ca şi: un trib african — ceea ct nici. firesc nu este,
dar mai cu seamă nu e drept,
"
Ş 53, Cărui tapt se datorează această deosebire de con- cepţii ?Pi
| 1) In Staat

und

gewaltige Mann

.
Geselischafi

,

der Griechen,. p. 58, zica; o. „nur dec

die Geschichte macht.

|

a,

i

E

|

e

= —
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Lăsând la o „parte

deocamdată

discuţiunea, ojioasă în

sine, dacă -ceea ce dă impuls - vieţii sunt ideile (întrupate
- întPo personalitate) fapta, ori întâmplarea, e vrednic a se
“aminti aici, cel puţin atât: :că întâmplările omeneşti, aceleaşi fiind pentru toţi, sunt totuşi; osebit preţuite la fiecare
dintre istoricii celor trei puncte de vedere; aceasta, din
„cauză că fiecare concepție esclude, în judecata, influenţa
celorlalţi factori.

Un exemplu de lămurire.
„_
Neîndoios. lucru că un exemplar. omenesc bine înzes=
" trat—o personalitate, cum ar putea spune Wilamowitz—
este în măsură prin îndrăzneala, înițiativa şi spiritul său pătrunzător să determine fapte. de importanţă istorică, dato- rită ideei ce l-a: însuflețit.
Un astfel de: spirit, la Greci, pleacă din cetatea — patrie
şi, “însoţit de tovarăşi cari se încred lui, întemeiază prima
„colonie. Fericită înauguraţie, întradevăr, nu numai pentru
„istoria greacă cât mai cu seamă pentru istoria lumii!
Să se observe însă: de la singulara inaugi:raţie, operă
a-personalităţii, până la faptul istoric constant în decurs
- de

secole,

al marii

colonizări

greceşti,

rămâne

o distanţă

pe care nu cu însuşirile. şi ideile unui singur spirit iniţia"tor o putem străbate şi lâmuri: Astfel, teoria personali-

tății — a lui v. Wilamowitz— după care numai sufletele
puternic înzestrate fac istoria, este bună

şi adevărată—însă..

până aci.—la iniţiativă. De aici îniate sunt încă atâtea împrejurări, fără de care nu ar fi fost cu putinţă transfor-„marea unei. iniţiative, unui fapt sporadic, într unul constant,

"de. importanţă isorică. *

-.

.

Pomenind numai două din aceste circumstattia! unul din |
lumea spirituală aitul din cea fizică, se va vâdi cu priso- sinţă insuficienţa: principiului personalității şi ideilor — luat
singur.
Pe
:
C

Ri

za

—:

a

i

a.
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Colonizarea greacă presupune, de pildă, întrăaltele plutire,
deci corăbii, material de cor;strucţie. Dacă pământul nu oferă

acest

material, se înţetege, mişcarea va fi cu neputinţă iar

superioritatea' sufletească a indivizilor îşi va găsi orice “alt
derivativ, afară de acela: al colonizării peste mări, cu corăbii.

E

Admitem însă că există

acest

-

material. Personalităile ,

reprezintă un prea mic procent asupra masselor populare.
„ Singure, _individualităţile nu sunt în stare -să creeze fapte -„de importanţă istorică; aui nevoe cel puţin de sprijinul massei,
. ca să capete proporţie, ca să devină prin aceasta determinante.
Aici este punctul în care- Beloch 1) are dreptate; însă par“tea lui de exageraţie constă în faptul că tăgădueşte com- .i
plet. rolul personalităţii şi deci al ideii. După dânsul aces- |
tea sau sunt cuprinse în massă şi atunci «personalitatea»

este numai întru atât mai. deosebită de ceilalți oameni, Însau

nu sunt în sânul masselor şi atunci personalitatea predică
în pustiu, se luptă ca un general fără armată.
După Meyer?) [care este cel mai mare istoric modern al an„tichitâţii, şi a cărui concepţie “largă cuprinde, în explicarea
câmpurilor de civilizaţie, întreaga istorie a lumii] sunt trei
"grupe de opoziţiuni care revin fără încetare "în viaţa popoarelor: evenimente „şi înrâuriri externe de o parte, con- dițiuni şi motive înterhe de alta ; tradiţie, imobilitate şi
supunere trecutului de o parte, "Progres, liberă mişcare,

luptă contra celor vechi şi creaţie nouă, de alta; tendinţe
universale, având reşedinţa în massă omogenă, de-o parte,
| tendințe individuale,
lare, de. alta.

emanând

de la personalităţi pariicu-

1) Karl |. Beloch, Griechische Geschichte 2-te Auti, (1912) [. Conte:
Întreg capitolul Die Persânlichkeit în der Geschichte pp. 1—16.

2) Ed. Meyer,

Gesch. d. Altertums, -l! Ş$ 99—10
=

aa

unor convingeri generale,

Aa
a

executoarea

ai

face

Dama

tru cât se

TD

i

|

|

“In toate aceste grupe nu lipseşte:
dintr'o. parte elemen-.
tul individual, din cealaltă factorul
general. Unul fără altul DE
nu Boate

creia. nimic, deşi

amândoi. stau într'o perpetuă *.
opoziţie şi luptă. Dacă. factorul general
reprezintă veacu-.
rile, bătrâneţea, principiul morţii, factor
ul individual re.
prezintă raza viitorului, tinereţea, principiul
regenerator.
.

Şi nu 'este nevoie. ca-individualitatea .să fieo puter
nică

şi excepţional de dotată persoană — precu
m pretinde CarIyle în «Cultul Eroilor» ; — atâţia oameni
.de' mijloc cre
iază istoria cu concursul factorului general şi atâţia
excep-

:

ționali se frământă o viaţă în nimicuri. «Punctul cel
mai essen=

țial este totdeauna de a se şti dacă conflictul
forțelor ce lu
crează istoric s'a ridicat destul de sus pentru
ca diferitele posi- -

bilități să-şi facă echilibru în aşa chip, în cât efectul
deci-

siv să se concentreze în actul de voinţă al
unui
să primească de la el.pecetia proprie; sau
dacă(cum se întâmplă adesea în: mişcările masse
i) nu
i -cât suportul efemer al unei mişcări..genera
le, în

ruia oricine ar îi, ar lucra la fel.

individ, şi
individul
este-de- . locul că-

Iri acest caz individuali-

tatea sa este istoriceşte indiferentă, pentrucă de: fapt, chiar. ,

din clipa devenirii, nu există de cât o singur
ă posibilitate,
„carenu este modificată prin factorul person
ala. (| $ 101);.

ȘI, este .bine înţeles că zicând individualitate zicem,

„cea mai

înaltă

accepțiune,

ideie,

cugetare,

în

căci. aceasta

„este singura creaţie proprie a individului, Din.cl
ipa în care|
ideia a pătrunsîn massă,- factorul general
o elaborează, 0.
modifică. [Este drept că de multe ori o .şi răstăl
măceşte
„ în opozitul ei, aruncând atât de adesea în viaţa
omenirii pi-

;

„ cătura elementului tragic. Astfel, din revoluţia pentru
libertate _
„rezultă dictatura vulgului, din. predica
mântuitorului. Isus,

plină de iubire largă a umanităţii, netoleranţa până
la litera

a.
„sectelor esclusiviste, din religia profeților hebrei
— judaismul
talmudic, etc.],

IE

-

:

um

-

.

- Dacă deci procesul, colonizărilor se opriaîn faşe, «dacă
fuctorul individual

nu era îmbrățișatde factorul general».

nimic nu l-arfl scos din întunericul uitării _în cât,

dacă

uns
începutul colonizării, iniţiativa, nu se poate explica îndeaj

fără o anumită cutezanță — însuşire sufletească individuală — execuţia colonizării şi consecinţele.istorice care au de-

al"curs de aci, stau-în dreaptă legătură de cauzalitate, între
„tele

și 'cu împrejurările

mediului

socialşi cu acelea

pur

materiale, ca existenţa lemnului de construcţie, etc.

e
Ceeace apoi într'o generaţie s'a putut numi spontaneitat

i

-. =
“psihică a unui caracter individual,a devenit pentru genera
cele-ţia următoare un fenomen social obişnuit, iar pentru

lalte generaţii o tradiţie istorică, capabilă ca fapt să cre-

chiar,
ieze. la râsdul său noi dispoziţii suileteşti, superioare

grecesti.
cum 'vom vedea că este cazul tocmai cu coloniile
însuşiri
"Nu trebue să se uite de asemenică sunt atâtea
; care au
sufleteşti, care mau avut parte a se întrupa în fapte

rămas licăriri de o clipă şi s'au

fără urme,

stins îndată,

ce mau.
precum sunt atâtea fapte” brute, de proporţie,
ea
oritat
superi
lăsat consecinţe apreciabile. la cazul citat,

S'ar Îi revăr- de spirit a individualităţilor dii cetăţile eline
sat pe alte târâmuri, dacă mar

de ordin

fi avut loc o serie de fapte

curat material:. mare prielnică plutirii, lemn

,

.

de

de la nord spre
"construcţie, migraţiunea semințiilor arice
asiatic, din sud, fapt care a împins spre insule şi țărmul

ciai oraşelor. din continent 1).
fii.
faţă, pe cei mai destoini

i ale
Ş- 54. Dar mai este ceva; să admitem bunele însuşir
geosra
ale
materi
ile
condiţi
şi
" sângelui elenlc, să admitem

-

ice — favorabile mişcăriipe mare. Acestea au existât însă
şi mai nainte — sute de ani; “totuşi mişcarea

la începutul primului rhileniu,
1)

__Zur

Cf. în deosebi Meyer, O, d. A. It Cap.
hie
Theorie und Methodik der Geschic

-

începe abia

-

$$ 99105 ŞI Id. cap-

(în Kleine Schriften).

E

| i

Intrebarea este:

de ce atunci şi nu mai târziu sau mai

Înainte ? Cine a imprimat întâiaşi dată printr un act de Vo
"înţă şi energie — mişcarea ?
„Toate conjecturile istoricilor plădează pentru răspunsul *
migrațiunea continentală de la nord spre sud" a izgonit pe |
Aeolieni şi lonieni spre Asia mică 1).
|
Aceasta nu însemnează însă că orice mişcare etnică, săvirşită de orice popor, astfipra oricăruia altul, ar "produce
aceleaşi urmări istorice ca migraţiunea semențiilor- elenice. Am avut_ mai sus pilda atâtor popoare din câmpul civilizației orientale, care au întâmpinat invaziile stând pe loc
şi îndurând orice dominație. Sângele elenic, cei mai buni
şi mai ageri dintre ei, au preferit: însă libertatea nesigură
a mărilor, unei sigure subjugări continentale ; iar tendința”
particulară-aa celor puţini — - individualităţile —a găsit ecoul.
în colectivităte.
|
Suntem deci în faţa unei coincidenţe fericite între. ele
mentul extern material şi cel sufletesc intern, e'emente care,
: - sintetizate întrun “moment! dat
— poate de către ceea ce-se

numeşte întâmplare [= 154],— creiază faptul complex, cre-

iază unitatea istorică, izvor, la rândul: său, incalculabil, „de
urmări pentru viitor.
- Deci nu gândul singur, nu fapta, nici întâmplarea oarbă.
„determină, fiecare în parie, căile pe care se desfăşoară
viaţa, ci. toate împreună: se împletesc, în proporţii care pot .
varia, şi ajutorează astfel progresul; ori dimpotrivă, se nimicese' alternativ- şi în acest chip Înăbuşe acţiuni de iimportanță istorică.
.-ȘI, fiindcă istoria în 1 sensul cel mai larg este măsura Ă
1) Problema acestor. migrațiuni nu este în istorie de loc limpezită; suntem şi astăzi în stadiul ipotezelur, în care autorităţi is-

torice şi filozotice de cea

Ci

Beloch,

Gr. Geschu

mai

mare

valoare

se contrazic.

], întregul capitol VII şi IX pp: 16 — 109'

= 16—
teoretică a visţii practice, urmează că în această ae unitate de

măsură trebue să cuprindem, în essenţă, toate elementele

ce se ţin de viaţa reală. Altminteri, oricât de sigur şi bo.
păt intormată, istoria apare ca operă de ciclop.
cum s'a
după
$ 55. Și totuşi «historici certant ;> căci,
spus, concepțiile unilaterale există.
"Un fapt istoric, fie simplu fie oricât de complex; con| stitue o unitate aşa de bine închegată, în cât analiza lui
- în elementele cauzatoare şi alcătuitoare. întâmpină greutăţi.
„Când faptul istoric brut există, terenul de cercetare etiologică şi analitică ar. trebui să se mărginească pentru Îs_torici doar la dozarea proporţiilor cu care participă la acea
«unitate» — fapta, gândul ori întâmplarea. Insă cercetătorii
de istorie merg mai departe: ei ajung până la tăgada ce-

lorlali factori, neagreiaţi

-

Această excludere deschide por-

tița primei erori.
„A doua urmare a celor de mai sus priveşte factorul întâmplare. Din moment ce se admite colâborarea elemen" tului «neprevăzut», urmează cu necesitate că în această ma-

terie este exclusă prevederea, exclusă deci şi stabilirea de legi

- generale. Intmadevăr, fiecare fapt se întăţişază atât de mult
în particularitatea. Jui distinctă, este aşa_de mult el-însuși,
- în cât o identificare a două evenimente istorice se înlătură
cu desăvârşire; odată cu aceasta se depărtează însă şi speranţa de a face vreodată câ istoria să ajungă o ştiinţă pozitivă.

S'au: luat astfel, prin greşală,

drept elemente

unei

ale

| ştiinţe pozitive, asemănările, apropierile “sau, în cazul
mai bun, coincidențele aproximative.
-Ş 56. In lumina, teoriilor expuse

mai

Sus,

se pot

-

cel
|

lămuri

lesne limitele între istoria numită pragmatică și aceea a ideilor
sau “gândurilor ce au frământat o socetate. O faptă, sau
o serie de fapte, pot naşte idei, “pot preface stări sufleteşti

—

79

Tr,

generale, pot trezi dispoziţii fecunde

cial ia personalităţi,

ale cugetului, în spe-

Dar şi reciprocae adevărată : starea.

'de spirit a masselor, individualităţile cugetătoare, pot creia;

“la răndul lor — prin idei — fapte ce mar putea fi înţelese:

fără pătrunderea gândului care le-a: însufleţit. Şi, pe când
Sarcina directă a istoriei pragmatice este să lămurească;
fapiele săvârşite — în lumina ideilor predomnitoare,- istoria,

“gândirii are ca esenţial obiectiv

mişcarea ideilor, la indi-

vidualităţi ca şi ia masse, cu apella fapte numai atunci, |
când s'a întâmplat să purceadă tocmai din ele.
î:
De o parte deci: mişcarea vieţii în. perspectiva ideilor, .

de alta — mişcarea: ideilor în legătură cauzală cu viaţa,
" Aceste

două discipline sunt ca două 'cercuri care se în-

tretae, cuprinzând la mijloc arce comune. Se prinde între
arcele comune desfăşurarea cauzală a lanţului împletit: din
idei

şi fapte

celor

două

de către viaţă.

cercuri

rămân,

Dar focarele

de lumină

ale

pentru fiecare
: din discipline,

afară de aceste arce. Una priveşte în deosebi spre ceeace”
„se înfăptueşte,_spre ce devine o realitate pipăită — din câte

-S'au. gândit şi s'au exprimat într”o societat
;. pe cealalta
e o

"interesează mai ales ce gânduri au preocupat personalită=
„“țile, ce simţiri şi idei au stăpânit -societatea. |

Cea dintâi ne duce

-asurzitor,

sub focul luptei; auzim zgomotul ei

luăm parte la înfrângere sau biruință; în cea de

„a doua ne aflăm încă în arsenal, vedem doar făurindu-se ar|
mele, auzim -pocnetul ciocanelor ; cel mult dacă întrezărim . |
wreun -erou îricercându-şi armura.

-.

Cu sediul obişnuit în lagărul faptelor, istoria are recurs

la forul ideilor;

având. lagărul în atmosfera

gândurilor. şi

“ideilor, istoria filosofică, preocupată de liniile generale ca--.

Tacteristice, (aşa cum va fi înțeleasă în această lucrare)
ia
„comact cu faptele particuiare ori de câteori caută
în ele o

«confirmare a generalului,
Vf

,

i
“

-

-

«: 8 57. Este „un: adevăr necontestat că sufletul omenes
c.
privit în generalitate, -cu ori câte excepţiuni aparente, se.

înfăţişază
“ca o unitate armonică, în care toate părticelele
:
- ființei lui converg. către un țel. Nu este acţiune omenea
scă .
fără de scop. Astfel se explică dece se constată
«în orice.
&rupare

omenească

nevoia

imperioasă

a unei concentrări,

„a.unei orientări uniforme a voinței colective,
şi, prin urmare, nevoia-unei direcțiuni hotărite şi unitare»
1).
„Unitatea “politică, întemeiată
pe unitatea «de rassă sau pe
cea etnică, nu este de fapt altceva de cât expresiunea uni„. tăţii armonice a sufletului, care își urmăreşte ţelurile
cele

|

“mai proprii. Preocuparea lui Kriton. st îpodsty oi zod)oi, 2),
(ceeace în timpurile noi s'a numit opiniune publică
), nu
este altceva decât expresiunea uniformă a aceleiaşi “unităţ
i

lăuntrice,
|
DI
a.
|
„ŞI, dacă alegerea ţelului de urmărit sâu 'a mijloacelor
de

atingere a acestui: scop este în atârnare de felul cum cu.
getă şi.ce cugetă' colectivitatea, urmează cu necesitate că

orice prefacere sufletească a societăţii, târăşte fatal după
„. sine şi în ordinea pragmatică transformări coresp
unzătoare ;
„acestea, ca şi undele apei, tind să se restrângă până
în

” cele mai depărtate“colţuri de activitate practică.

TI

Astfel, în orice proporţie am doza 'motilurile acţiunilor
“istorice: va fi cuvântul, va fi forţa mecanică a lucruri
lor,

sau cum preferă Goethe), (die Tat), nu se.poate tăg2 dui că
desfăşurarea

organică

a întâmplărilor

istorice

urmează

pe

făgaşurile deschise sau luminate de facla ideilor, Este în:
afară de orice îndoeală că unitatea de voinţă colectivă, am

numit

ideilor.

acţiunea: politică,
:.

.

-

1) Meyer, G. d. A. [1 $ 3%,

nu

scapă

i

2) Platon, Kriton 48 A,
”
3) Faust | p. 28 şi“u. (ed Haarhaus),

niciodată de
E

călăuza

-

Ă

TDP

_O singură pildă, luată din desfăşurarea politică a poporului grec: ce sunt oare cuceririle democrate asupra stăpânirilor: oligarhice şi «tiranice> ; ce este-apărarea neatârnării. eline faţă de Perşi în răsărit, a heghemoniei lor eco-

" nomice. faţă de Fenicii din apus,. de cât doar
alt

chip

de exteriorizare a marelui

dezbate în sufletul poporului grec:
„continuă la viață:a individualității

alte. forme,

. :

proces. psihic. ce se

trezirea treptată dar
omeneşti ca voință şi

conştiinţă, trezire: care pătrunde pe nesimţite,

ca un suflu

nevăzut, în toți porii vieţii eline şi naşte, în ordinea faptelor, acel ecou care se repetă în nenumăratele ramuri de
- activitate practică, în curgerea a mai mult de cinci veacuri?
- VII. $ 58. Cărui fapt datorează Grecii această putere .
“novatoare; în stare să aducă în_lume un spirit din 'care

S'au nutrit generaţiile a două mii de ani?
Este cu neputinţă a se preciza cât datorează această mare
prefacere sufletească elementului subiectiv numit „Tassâ“.
„- Superioritatea în sine - a sângelui,.de sigur, nu se. poate
tăgădui; ne încredințează despre aceasta şi expansiunea
celorlalte popoare din familia indo-europeană; ne izbeşte

în deosebi contrastul între iniobilitatea- civilizaţiilor orien-“+ale şi viaţa plină
a popoarelor

de mişcare — şi fizică- şi: intelectuală—

arice.

.

Ş 59. Insă mai concrete şi în orice caz “mai i concludente
sunt înrâuririle extern-obiective : fatalități geografice şi evemimente istorice dinamice, cum-sunt migraţiunile..şi războasle. De.aceea vom stărui puţin asupra lor.
„Cea mai veche societate. elină, pe care o cunoaştem în

„amănunt este aceea descrisă de Homer, Avem de a face
„cu lumea ioniană de la cotitura mileniului II spre cel din=.

tăi, Precum

se.poate

vedea lesns din operele homerice

„Spiritul .acestei societăţi este viu, independent, cutezător,,
- ucru puţin obişnuit în psihologia popoarelor. asiatice.

.

„

.

“Cum

8o

se explică aceasta ?

ind

=

=

i
"După Wilamowitz acest spirit S'a form
at
astt
el ;
*<Când năva

la S eminţiilor nordice aruncase
peste mare
pe întinsul. țărmului aziatic, pe
cei mai distinşi dintre locuitorii

(este

Heladei, ajunşi deja la un înalt grad

vorba

de epoca

înfloririi

de civilizaţie,

miceniane)

necesitateai

constrânse să-şi clădească din
nou 0 altă viaţă.. De aceea:
unitatea tactică, ca să zicem
aşa, este familia omului de
sine stătător, care da porunci
soţiei, copiilor, Supuşilor şi
Sclavilor. In nici un caz deasupra
individului nu stă vreun trib, ori

vre-o

comunitate. de stat,

care

să „cuprindă
„ membri egal de împuterniciţi.
Statul este omul, El este absolut liber, cătă vreme nu i se
pune de-a curmezişul un .
altul tot aşa de liber. Ca şi un
zeu
— el are în sine legea;
săvârşeşte” ceva drept sau nedr
ept după voinţă şi nu datorează ni mănui nici o socoteală,
Singurile puteri deasupra
lui. sunt
puterile din el; ' zeii sunt aceia în
care

el crede;
reprezentările despre datorie şi
onoarea de om sunt acelea
pe care el le recunoaşte,
!
Dar înse

şi aceste puteri pot fi călcate de el
şi chiar le
nesocoteşte, ori de câte ori pofta şi
patima din sufletul
său, sunt mai puternice de cât respectu
l făță de ele. Căci
o forţă
care să-l

constrângă

a face ceeace

el

cons

ideră
drept—nu există. Dacă a păcătuit, îl
va pedepsi de fapt
„con

ştiinţa sa: numai ceeace conştiinţa,
acest judecător intern, numeşte astfel, numai aceea
este păcat. Insă nu are i
nici va găsi

vre odată un alt judecător, 1,

_$ 60. Dar şi selecția ioniană,
de care pomeneşte Wilamovwitz, este un fapt-cel puțin pe
jumătete subiectiv, In=

A

1) Introducerea la Griechische
Tragoedien.v, || p. 121 şi u. vezi
şi Idem, : Weber die ionische Wand
.
şi u. Deasemeni, asupra aceleiaşi erung, bul. Acad, Berl., 1906, p. 59

chische Denker

chestii cî..şi Th.
1, p. S (3 Antl.) Capitolul Bedeutun Gomperz, Grieg der Kolonien.
+

*
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tr adevăr, mişcarea” seniinilor continentale arice de la nord .

la sud nu explică! în „deajuns emigrarea, Cobcrirea aces
tor populaţiuni a provocat emigrațiunea acelor lonieni nu- *

„mai, cai, dornici. de libertate, aveau în ei curajul de a în-

.

frunta necunoscutul, părăsindu- şi căminurile şi patria,
Odată săvârşită însă prima. „mişcare, elementul geografic,-.
obiectiv, intervine. Plecârid spre răsărit şi sud, singurele :

direcţii pe

unde

îngădueau

coastele

peni”sulei,

cei

'ce.pă=- :

curând

să ses

„ Yăseau continentul pluteau pe o apă liniştită, găseau punte
de reazăm în insula apropiată, împrejurări favorabile. pre- .
grinaţiunii.

Mişcarea

a prins uşor

_prefacă într'o datină.

şi.a

putut

Fireşte, mai întâi a fostrînişcarea fizică, pe urmă mo-. .
bilitatea şi iniţiativa psihică. Căci marea prietenoasă, in- :
“sutele apropiate şi nenumărate: au constituit un teren de
exerciţiu al mişcărilor : dela primele plutiri şovăitoare, până
ia lungile-navigaţii comerciale, care izbutiseră să.lege țăr- Ş
mul ionian pe de o parte cu Bosphorul kimmerian, pe de alta

cu «coloanele lui Hercules».

|

"$'61. Trebue şi aci să observăm încă o urmare; răsfi_ zarea insulelor, mulţimea lor — aproape 600 :) — a trezit cu
vremea un individualism primejdios independenţii panhelenice, De altfel acelaşi fenomen se petrece şi pe continent,
unde cetăţile sunt tot aşa de izolate, din cauza configura:
fiei accidentate geografice.
„
«Nici o .mirare, zice Pohlmann %, dacă de această îm=
prăştiere - geografică se leagă! şi un particularism politic
foarte “pronunţat, dus chiar până la caricatură. Cel mai

mărunt

ţinut era însutleţit “de zelul

|

de a-şi susține inde=

"pendenţa, <autonomia» sa faţă de: vecini, de
natura îi apăra aşa de bine»,

cari însă-şi -

- 1) Th. Fischer, în Das Sid-ost-becken deş, mittellândisches
res, Internat. Wochenschrifi, 1910, 408.
2) Griechische Geschichte u. Quellenkunde, ed. 5. p. 58.

Mee-

—

ȘI, nu. se poate tăgădui

în primul 'rând

02

că

—

această

izolare

o tendinţă spre acea ăvrăpxera

a. determinat:

economică,.

"care condiţionează totdeauna o independenţă politică.

„_$ 62.Se înţelege, mişcarea colonială a creiat caractere.
.
aveniuroase,-a trezit o adevărată atmosferă psihică de
în- :
treprindere.

Oameni,

cari au rupt odatăcu

tradiţia din pa-

tria continentală, fruntașii generaţiilor din secotii 8, 7 şi 6,.care se despărţiseră
de familii şi patrie,au avut de bună
seamă

și tăria morală

mai slabe,

de a rupe totodată şi atât:a alte fire.

ale vechilor tradiţii, clădiudu-şi ' aiurea aşezări:

de viaţă nouă
— autonomă.
"An-otkia— colonia,

punctul

|

acest cuvânt
nu

de sosire.ca latinescul

Sa

indică

colonus,

în 'greceşte-

colonia,

ci acel de

plecare de acasă. Și întradevăr, fapta precumpănitoare
la
„ Greci a fost: tocmai hotărtrea, . îndrăsneala de a pleca
deacasă ; iar cine are acest

luţionar faţă de tradiţie.

„Ori

curâj

a

este sufleteşte un

RR

revo=:

câte legături de 'natura religioasă se vor fi menținut: -

„cu vremea între colonii şi metropole, «colonianu era to-

duşi o dependență a statului colonizator; ci era,
ea însăși,.
un stat complet și independent», zicz chiar apologistul
.ros-

turilor reiigioasa în viaţa cetaţilor antice 1)..
$ 63. Ajunşi şi stabiliti în noile aşezări de pe ţărmul

"asiatic, noi factori obiectivi îmbogaţescşi promovează viaţa:
sufletească a Grecilor ionieni,

*. Mai îatâi

ă

NE

contactul cu câlturile orientale. Țărmurenii»-

„antochtoni ori. veniţi de mai nainte, aveau încă din cursul”

întregului

mileniu al doilea o sumedenie de elemente ale-

„civilizaţiei orientale.

In deoscebi prin Chettiţi *), . acest cou-

tact a fost,-probabil, efectiv.

”

———

- 1) E. de Coulanges, La cite antigue, p. 252:
2) Cf. e Schuchardte Schliemunns Ausgrabungen

.

-

im Licte der
heutigen Wissenschaft. (2 Autl.) p. 97, 283; 56,
112, 173 şi u. 323,.
-236, 318, Deasemeni,
Meyer,

R. u, K. der

Chetiter.

:

..

—.

|

—
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Săpăturile lui Schieinann au arătat încă dii 1873-75
prezenţa, în Troia ce: mai veche, a unor obiecte caracteristice Orientului. Mai târziu, aceleaşi obiecte, privite în
lumina progresului ştiinţific, arâtară că Troia, şi prin ur
mare - oraşele de pe țărm, nu erau străine de străvechea.
cultură

mai

ales semită

a orientului

“

apropiat.

Descoperirile recente din capitala regatului: chetit întăfese pe de altă parte tot mai mult ipoteza că acest: popor, .
“cară la 1925, stăpânise chiar Babylonul 1), care la 1299 în- . .
cheia tratat ex aequo cu marele Ramses II al Egiptului 2),
a putut influenţa populaţiile” thraco-phrygice in aşa măsură,
în cât printr'insele să se transmită helenilor ionieni elemente

ale civilizaţiei asiatice,— în deosebi a popoarelor syro-ba= !
bilonice,—e!emente pe care -le' deţinea poporul chetit.
Ş$ 64. Sa pare că rolul cel mai însemnat al Chetiţilor a
foat să stabilească contactul între doiiă câmpuri de civi-lizaţie de cea mai mare importanţă: câmpul babylonic şi

„cel helenic, bine înţeles într'o fază anterioară helenismului..
Deşi descoperirea integrală a acestui rol este încă în' sarcina viitorului (când se va descifra limba chetită) totuş;, din documentele monumentare şi : literare desgropate în
timpul din urmă se pot stabili udele runcte.
:
In mileniul III Chetiţii erau răspândiţi prin mai toată
Asia mică, până 'spre ță mul egeic. In acelaşi. timp, după cum arată textele din Boghizkâ: 5), Chetiţii erau în contact direct cu popoarele babylonice ; “prin acesta şi sub î în
-râurirea culturală a acestora.!
-Pe la începutul mileniului.il (1930), precum se constată
din cronizeie Babylonului, Chetiţii au hâvălit în «capitala
1) Meyer, G.d.aq. e p. 693 ŞI. vu.
2) Id. ibid. 709 şi u. : -

|

-

___3) Aceste texte numite „Cappadokice“ se: publică de Deutsche.”
Orientgeselschaft ; până acum au apârut două volume. la 1915. Cf,

«şi Puchsteln, Bophazkăi,

Veră/fentlichung der D. 0. G., 1942.

--
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lumii» ; - între anii 1400 şi 1250 ei au dat chiar o dinastie.

puternică Babylonului, ceea ce întăreşte şi mai muit legă-

turile de ordin cultura! între aceste popoare.
_
Cam în aceleași vremi însă (pe la 1500) Chetiţii îşi aveau.
şi propriile lor centre politice la nord-vest; unii,
Hatti,.

cu capitală în oraşul ce purta acelaşi nume,

„Halys. (azi Boghazk îi),
în Mesopotamia,

ţinut

alţii,
unde

Mitanni,

lănză fluviul.

la nordul Syriei

s'a desfăşurat

în urmă

şi

o cul--.

„tură eraniană de origine arică D.
a
"Inrâurirea chetită se exercitează de fapt asupra populațiilor prehelenice, phrygo-trakice, din Asia mică.
|
O nouă lumină aruncată
logiei asupra descoptririlor
multe puncte d: asemănare
mântului helenic şi aceea a
Unul -din' aceste puncte

într'o parte şi alta,
„„În straturile celui mai
mileni
HI,ul”
—s'au găsit

de progresele assyro şi egiptolui Schliemann arată tot mai
între civilizaţia primitivă a pă-ori:ntului asiatic apropiat.
este. theriomorphismul, comun:

e
|
adânc Ilion,—care ar reprezenta. .

picturi pe vase, unde

figuri

ome-

neşti. grosolan făcute, poartă un cap aidoma bufniței, pro= -

„abil homerica' aozâzte "Adv. La Mykenai sa descoperit un--cap

de

cu foâzic."Hpq.

janca

în argint ?),

carea

fost

indentificată

In Creta era faimosul minotaur, apoi toţi

centaurii, sirenele şi celelalte animale” mai mult ori mai
- puţin humanizate. In legătură cu acelaşi theriomorphism, trebue să punem şi stadiul decadenței totemismului, când.
animalele” au fost coborite la rangul de asoclate numai,

"ori favorite, ori simple atribate ale divinității. Astfel Aphro-

1) In textele archivei regale a Chetiţilor, din Boghazkăi, scrise
în limba oficială-babylonică, sunt pomeniţi acești Ari, Harri cu

zeii mai

însemnați,

cunoscuţi din

Vede:

indra,

Mitea,

Varuna, NaSatya, ceea ce nrată că, în acest-mileniu 2, Chetiţii posedau
şi elemente ale culturii arice craniene,
"27 Cf. Schuchardt, Schliemanns Ausgrabungen (ed. Ii) p. 280.

.
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dite- Astarte din Kypros este totdeauna însoţită: de două porumbiţe;

o altă zeiţă din Kreta

este

între doi lei, întocmai

ca Kybele de mai târziu; alta ţine: doi şerpi, întocmai ca
helenica. Artemis. Poate însăşi coloana cu lei de pe poarta
cu acelaşi nume din Mykenai reprezintă nişte divinități.

%

Cele şase morminte regale din akropola

Mykenei conţi- .

neau măsci de aur, cupe, un întreg tezaur etc.1),.care
„aminteşte cultul morţilor de la Egipteni. De aceea, fără a se

„putea

încă stabili

în ce chip a avut loc această

comuni- .

câre primitivă,
'nu este îngăduit a se ignora elementele comune ale-unui substrat primitiv. In aceeaşi ordine de idei
“se cuvine a pomeni apropierea cu orientul şi pe tărâmul
tradiţiei mythice, mai ales în continentul Asiei mici. Astfel, precum. s'a văzut?), cultului babilonic /star- Tammuz îi
corespunde, -la popSrul-Lydian din apropierea coastei şi
la Phrygi, cultul lui Attis din Pessinus., Acest cult a pă-truns, cu mythul său, şi la- Greci, schimbându- se doar 1nu-.
mele divinităților în Core şi Demeter ?)..
"3 65. Inriurirea Orientului „pătrunde însă şi prin mijlo=
cirea altui popor — Phoenlcii ; şi pe altă cale, a comerțului maritim.
Precum se „ştie, Phoenicii au fost cei mai iscusiţi. «<colportori» ai vremii ; în orient, aproape singurul element mMobil într'o lume imobilă. Prin ei s'a desăvârşit. procesul de
transmisiune -a tezaurului- cultural — de la orientali la Greci.
"Este de ajuns să se amintească un singur factor— de îm-.
portanță covârşitoare pentru. progresul . civilizaţiei. ome- neşti— Scrierea fonetică. şi caracterele grafice, pe “care
| S,

i

ct, Schucharat,

uu,. (S$ 4—10

Schliemanns Aaserabungea

(ed. D p. 199 şi

2) Supra 9 5,

3)

Mentionat

şi de Herodot, IV, 76 şi Plutarch, de 15, et Osir, 69,

| „Ci şi P. Decharme,e, Mylhologie ... p. 380.

_

|

—
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Grecii le-au primit de la - Phoenici 1), pentru ca fiecine să
înțeleagă . cu. cât a venit Orientul la masa civilizaţiei Şipro-.
gresului continuat de Greci,
_
|
$ 66. Afară de transmiterea - clâmentelor concrete, sunt .
însă” şi alte infiltraţiuni culturale, „care nu au nevoie 'de
sensibilizare materială. Este înrîurirea pe care o. săvârşeşte

„contactul dintre om şi om,

este suggestia pe care o -pro-

__Voacă ocupaţia zilnică, atunci când ea iţi impune contactul: cu oameni. Şi, în această privință Grecii au întâlnit în
Asia mică un popor de: vechi neguțători— Lydienii, iar
“pe apă, prin porturi,

S'au. întălnit în- concurenţă

comercială E

cu mai sus pomeniţii Phoenici. Negoţ—este înainte de
orice contact sufletesc cu oamenii,: este. conversaţie şi învoeală,

"cu

este

ciocnire

adevărat.-un

şi ascuţire

de

spirite;

Euzâgtov, cum îl numeau

este, în sfârşit,

Grecii, adică acea

mişcare, acel zbucium de” răspântie pe care îl fac-oameni..
veniţi de pretutindeni. Şi, pe acest tărâm Grecii nu numai.
că au imitat pe Phoenici, făcându-se şi dânşii neguţători,
dar au devenit în scurtă vreme

"Chiar stăpânii mărilor...
$ 67. Incepând

din ucenici maeştri,. curând

-

-

cu veacul 8, generaţii tinere şi întreprin-.

zătoare au încins Pontul Euxin cu un lanţ de colonii—mai
toate milesi&ne. In veacurile 7 şi 6 alte generaţii ionice,.
îndeosebi din Phokaia, au dus ordinea economico- politică

elenă în Italia de Sud

(Grecia Mare),

în Sicilia şi În Su- -

dul. Galiei.
,
:
“ In veacul: cel mai strălucit, al V-lea, Grecii au izbutit
să-şi alirme nu- numai la răsărit independenţa politică faţă
-de Perşi, dar şi spre apus, faţă de Semiţii Cartaginezi — heghemonia economică, . sancţionată, - la capătul străduiriţelor
paşnice, şi pe calea armelo: — de către sicilianul Gelon.
>

1) Tacitus, Annales XI, Ia; Herodat V, 58,
—

.

_

—
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'$ 68. Nu trebue privit deci ica un "miracol, faptul că
" odraslele înstărite. ale neguțătorilor. lumii, cernuţi . şi prinîr'o selecţie naturală, după - ce au primit. prin contact și
„moştenire rezultatele experienţei şi civilizaţiei Orientului
“apropiat, au fost în măsură să creieze cugetarea independentă, predispunând sufletele Ia filosofie şi ştiinţă.
_
Semenţiile

arice ale poporului

elin, - ionlenii. mai. cu- deo-

„. sebire, posedau tocmai ce lipsea acestui orient :. posedau ți
nerefea, mișcarea, puterea creiatoare. Astfel, din tezaurul de
“forme şi idei ce rezumă mii de ani „de viaţă şi civilizaţie fărăorizont, a unor popoare ce atinseseră limita superioară,
va rezulta prin altoiul tânăr al vlăstarului ionian, tocmai ca .
în regnul vogetal, fructe cu adevărat superioare, In aceste:
condiţiuini încep .la Greci, odată cu mileniul|, fazele de:
- evoluţie : mitică, teologică şi lirică, care creiază la rândul:

lor o atmosferă prielnică pentru desvoltarea cugetării filozofice şi ştiinţifice.
VIII. $ 69. Domeniul simţirii nu a rămas neatins. Pe lângă
N selecţia naturală, pe lânzăiînriurirea orientală, pe lângă sug
gestia şi înfluența paşnică provocată de mişcarea şi ocupa-:
țiunea comercială, merită toată atenţiunea încă un -fapt sufletesc ce a rezultat din răsfirarea Grecilor şi din amestecul |
-lor printre «barbari». Acest fapt este trezirea unui senti-ment nou, care va juca un roi covârșitor” în viaţa popoarelor — sentimentul de naționalitate,
Depărtarea coloniştilor de metropolă, contactul lor cu.
oameni de altă limbă, care, fireşte, nu putea îi pentru dânşii: "de cât urâtă, bâlbăită *), 6âpfapos, a născut în suflete cu:
timpul 'un sentiment deosebit- pentru care limba - greacă

avea doi termeni:

vâssoc

şi 76%

(mai târziu

voocahiiae)

„dorul. de întoarcere în patrie, la ai săi.
1) Ci. latinescul balbus, oreipuntora

gr&cescului Biphapose i
7

i

—:38

—

-Intâtnim pentru prima oară, în formă conscientă, senti“mentul iubirii de „patrie . şi naţionalitate. Intreaga Odysseie este o mărturie a acestui simţământ ; şi, dacă ar vrea;
cineva să caracterize. geniala operă prin.eaa însăşi, ar fi de
ajuns să citeze versurile:
| iSpevoc

âvrâp 'Oâvoozbe

voi 4a7Vdy, &zodpoonovra

1js Taine Vayery ineipesa:.1)

voijoaL

Odysseus,. fiul rusticului. Laertes, este un erou de epo=
pee, nu în înţelesul de «semidivin» ci în acela de voință
omenească neînfrântă de*nimeni şi de nimic, voinţă: capabilă să săvârşească. fapte măreţa în slujba” unui sentiment:
puternic şi durabil — pentru patria şi căminul său. Şi nu este numai o trăsătură în caracterul eroului, ci nota essenţial
caracteristică a lui. Pentru acest sentiment el înfruntă furia zeilor, şi, până la” urmă, el, omul, triumfează asupra ze-

ului Posseidaon.

_-.

Cine ar fi putut concepe în lumea egipteană Sau assyrobabylonică un om — erou, a căruia . voinţă! şi sentimente
să biruească pe acelea ale unui zeu ?
$ 70.-Trezirea sentimentului naţional implică, oricât da
“Uşor, un proces. psihic de cunoaştere mai apropiată, dacă

nu a sufletului individual în essenţa lui universală, cel pu-

„ţin a sufletului naţional, ca grupare deosebită, în opoziţie
cu «toi ce nu este elin>. In obişnuita expresie zic ui) Bin
Pâpiapoc nu este numai o împărţire a lumii în două, ci
_mai ales o selectare a ei: de o parte lumea neelenică,
vrednică de dispreţ — nişte bâlbâiți — de alta elementul
demn, liber şi mândru de naţia căreia aparține, încrezător
“în sine,
.
ă Od. 57—59:
„Dur Odysseus e dornic să vadă şi fumul de-acasă
Cum

Qi

-

se ridică pe coș,

şi-ndată

e gata să moară.

Trad, C. Papacostea Neam. Românesc 1909,

— 89.— |
Euripides pune în gura Iphigeniei, “care cerea'să fie jert„fită dacă în joc este reabilitarea demnităţii eline călcată:
de un <barbar», următoarele cuvinte caracteristice : 9.
rmudidoot ăi zăoidy “Esi.
E
Gece, Eumopibetre' Tpoiay, sobra Țăp pv] —
meta pod” E puar4p0d, “ai Toidse 0btot 4ai
păun aa 066 "Eu, „Bapiăpooy Ge “Ehrvae
” îp/ 219 etzâc, âN 0 „Bippapoc, bizEpo. EBDivoy „76 păv Yăp %odhoy, oi D'ehebdspor. - N
Ra
“Aceste cuvinte nu sunt o declamaţie scenică, ci o reală.
„credință, care găsta un ecou în âuditorul atenian.. |
„
Aristoteles,: spiritul critic. cel mai pozitivist, reia această
ideie în opera sa Politica şi, -citând-o, -0 însoţeşte cu ur-'mătorul comentar : 2) "Ey “62 dig. frpfâpae Tă dq
val mă.
- Go05oy

Ti

probat,

pan

DT).

&et

Ta&ty,

airLoy

ăă - give Tot i] ovia

oi zotmirai,

3

dr

ară

Tă

most

dobhne

ăp:46y

"04

vai doShod

&6

—*

„fappăpoy ăî”Epac

ipperi înc e rând poet: BăpBapov

uni 605)0y &y,
i
“Platon în Polifeia 3) voind să caracterize. statele după
deprinderil: şi firea cetăţenilor ce le alcătuesc, găseşte că .
“Thracii, Sciţii şi mai toţi cei din ţinutul de sus (oyeâ6 zu
oi zar rby ăyw 76209); sunt de un caracter aspru (Yvwos15%c);
- 4) Eurip. Iphigenia în Aulis, 1397 —141.
E
seaDeci îmi dau viaţa pentru Elada.

Jertfiţi-mă,

-

însă dărâmaţi Troia! Aceasta fie amin-

tirea de la mine, de-alungul vremiler, aceştia
căsătoria şi gloria mea! Este firesc; mamă,

ca Grecii să stăpânească

pe Greci; căci aceia
liberi,
2) Arist,, Politica, 1252
aceiaşi stare. Cauza este
societatea. lor se alcătueşte

pe barbari,

i
:

copiii mei,

nu barbarii

sunt sclavi, aceştia
b, 5-9: La Darbari femeia şi sclavul au
că ei'nu au de la natură stăpânirea, iar
din sclav şi sclavă. De aceea poeţii zic :

„Este firesc ca Grecii să stăpânească pe barbari“, întrucât barbar şi sclav este de la natură acelaşi lucru,
a
3) Platon, Politeiă, 4,435E,
|
o

Li

“alţii, ca Fenicii şi locuitorii ae prin Egipt, ar putea ti so„cotiţi după

dânsul ca iubitori de

bani (etfos eoptuarov) ;

numai Grecii (oi zept'răvy zap' fuţy z6z0v) din ţinuturile noastre sunt iubitori de ştiinţă (elfoc ștouad86). lar: convorbi“torul său confirmă Gai, uâ)a) această credinţă, «nefiind „greu
de ştiut (obâv xodezăv vvâva), acest lucru».
_

Herodot;

trebuind

să

povestească în ce

chip”

ridicol

şi

„prostesc, a.-ajuns Peisistratos a doua oară tiran al Athenei, găseşte prilejul să compare pe Greci cu «barbari» în
următorii termeni : . -.

aucăpoo 7o5 fapBăpov 2920

'md “Emmy

Edy zi Gegtorepov

1

„n /oVâVt0L : -8 (Pisistr. şi Meg.) îsi 7 “zmrcâtp mpa
ebmYtodarov, be 27 edpiozu, pizzp, mel ve anezpld 24 ma
„zai edmdeins îrOioo âzndarptyov: uăddov. î).
IX. $ 71. In viaţa socială a popoarelor sunt necontenite

- alternanţe a' curentelor de idei şi forţe ; istoria nu cunoaşte
„viaţa stând în loc, Essenţa internă a istorie i,.ca şi aceea
a vieţii, este tocmai neîntrerupta devenire, în care idei noi
şi,. consecvent, noi puteri se ridică din întuneric, îşi trăesc
-pe rând clipele de strălucire întrupate de făuritorii sau exe-

'cutorii acestor idei şi forţe, şi se cufundăi iar în necunoscut,
lăsând altora locul.
Progresul ideilor, realizarea lor, nu se concepe fară luptă.
|
Numai pentru .ideia de libertate şi aceea de dreptate, ome- .

nirea înșcrie — la toate popoarele şi în toate epocile =, un
imens număr de de jertfiți,
.
„Căci pururea se ciocnesc: idei vechi cuidei noi, interese
cristalizate cu idei generoase, drepturi consfințite prin timp
i cu noi principii de dreptate socială a timpului,
1) Herod. 16): „Deci pun la cale (Pisistrat şi Megakles) pentru
reîntronare un, lucru foarte uşuratic ; după părerea mea, din cale
"afară, de oarece din vechime s'a stabilit o deosebire între neamul
barbar şi cel grec, acesta fiind mai indemănatic şi mai desfăcut

de credulitatea prostească,.."

:

. — 9 -—
Se isbesc necontenit păturile Subţiate, clasele progresiste,
cu imobilitatea conservativă a masselor ; se izbeşte parcimonia
generaţiei care' apune, : de libertatea celei ce vine ; cadrele. moştenite, ale ordinei de stat, se împotrivese mișcărilor noi,
subversive.
i
- Curentele noi : sunt creaţiuni, : care. izgonesc tot mereu
“ câte ceva din marele tezaur al trecutului. Ritmul superior.
„o
al vieţii îl dă tocmai aceasta luptă, când surdă, când zgo0- motoasă, ce se dă între un patrimoniu care mucezeşte, şi
aerul proaspăt-al ideilor. noi, între. o rutină Ieneşe şi o hăr-

"“nicie care deschide drumuri.

7

Şi lupta aceasta se desfăşură în toate domeniile: dela cea
mai nobilă discuţie idcologă,; până la cel mai ucigător dintre
" răsboaie, Mai mult: antagonismul “se furişează chiar în unul
şi acelaş suflet, chiar în una şi aceiaşi: operă pornită din- .
“tr'un suflet. Suntem zilnic. în luptă cu noi înşine, ne silim
mereu să ieşim din placida rutină, deşi cădem iarăşi în; fă
ă gaşul bătăturit al acesteia. Cercetăm uatura cu răceala şi.
siguranţa: de sine'a omului de ştinţă, dar tremurăm atât de
adesea de frica stafiilor copilăriei străbune|!
E
'-$ 72. O luptă de acest gen se desfăşură în. curgerea
ceior cinci veacuri, între Ho.ner şi Sokrates; o luptă, în care
la capâtul iniţial găsim influența substratului „prehelenic şi
“a Orientului, la celtait capăt influența covârșitoare a personalității, care ajunge să ia pe om. drept centru al. celor
„mai înalte preocupări.
Pentru a se vedea limpede acest progres” psichologic; va
"fi necesar să urmărim fiul în toate mediile: la acela al
masselor populare, la sferele .- culte, şi ia . personatitățile
gânditoare, Şi, pentru ca investigația să cuprindă. toate la- turile vieţii va. fi.de folos să. se expuiă. în. ce: chip. s'a
repercutat transformarea psichică generală şi în ordinea reală
a faptelor. Cu alte cuvinte, trebue să vedem şi. cât!izbu-,

„

——

02

—

“teşte societatea greacă: să înfăptuiască — din ceeace simte
și gândeşte — de la o.epocă la alta, făcând să. rezulte cel
puțin în Athena: lui Pericles o« 'lume nouă, de libertate şi
„critică.
in așezăminte vom 1 găsi mai ales sufletul masselor largi
ale poporului;în liferatura: de toate genurile maicu seamă
-pe acelaa! sferelor culte ; individualitățile creatoare de idei,
influenţa lor âsupra spiritului general, le vom căută în lu" crările, în fragmenteie, în activitatea orală a cugetătorilor
și în aceea a şcoalelor filosofice, - .
:
Ş. 73. Instituțiile sunt Insăşi opera mulțimii, consacrată

de generațiile precedente.
„Şi la Greci găsim'raai toate instituţiile cu trecut insemnat,
publice sau particulare, în legătură la -origine cu ideia divină sau. religioasă.
Iată, spre exemplu,
— ca să începem cu cea mai de seamă
instituție, — statul,
In ochii poporului, zice Schoemanni 5, statul -n'a fost. al"cătuit în' virtutea unui principiu instinctiv, potrivit legilor
naturii ; zeii. au întemeiat

statul, iar vechii

legislatori

cari,

le-au ordonat, nu erau de cât interpreții, lor». De altiel, nu
numai ca simplă credință ci şi ca” fapt real, multe şi pu-

” ternice legături uneau religia cu viaţa de stat la Greci:
Intru cât
„+ zeii

„de

statul era socotit ca.instituţie de

exercitau,

aceea

fireşte, o părintească

niciodată nu se

ordin

înrâurire

divin,

asupra . lui;

procedă la o acţiune

de

stat,

“fără a:se fi fâcut prealabil o jertfă, o juruinţă, o rugăciune.
„Această datină a fost aşa de vie în sufletul

mulțimilor,

în

cât a străbătut secolele până în zilele noastre.
[i

1) Antichități greceşti, vol. 1,

112 (ed. îr. Galuski)

Cf. asupra

acestei concepţiuni: Derosthence, în Aristocr., 70; in Aristogs Î,
16; Antiphon, de Veneficio'
|, 3; Diodor, |, 94, Strabo X, p.
483;

“Clemens din Alex., Siromata 1, XXV,

170,

-

-
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" Natural, origina theocratică a statului,pe care o socotimo

„amintire a Orientului asiatic, este un punct de vedere ce apâr-

ţine psichologiei populare. Cugetătorii caută explicaţiuni de
ordin raţional ; aşa de pildă, după Aristotel, temăiul filozofic al
- aşezământului Stat este ză î (ij) 1) sau mai precis ză tiv

“todatuâvoe vai aa. In “altă operă filosofică, acelaş observă

că fericirea -omului consistând într'o 2vtpyera var'ăpesiiy,
ir

mează că această străduinţă activă trebue desfăşurată intr'o

„societate organizată, în care individul—caşi mâna sau pi-ciorul pentru trup.—este o parte a întregului armonic. Ne-

cesitatea organizării -de stat a rezultat deci pentru indivizi
întocmai cum mâna sau piciorul afe nevoe de corpul întreg
:sprea putea ființă, ca organe
Cum

însă

deocamdată

vii şi efective SD

ne interesează, doar

|

legătura

«divin.şi uman, aşa cum este cugetată.de popor, vom
'mina mai departe, şi la alte instituţii, acest gând. -

-$. 74.

între .

exa=

Amphictygnele erau adunări la început cu caracter

. «curat religios ; în
:sentimentului de
:merică Delphi şi
acestea s'a adaus

acelaş timp
naţionalitate
Dodona
au
mai târziu

“a zeului Apolon, devine
ionice— de o parte şi
La Delphi, se -adunau
legaţi din fiecare" cetate.

ele erau şi expresiunea trezirii:
elenică. Incă din vremea ho=
fost socotite oraşe: sfinte. La
Olympia, iar mica insulă Delos,

centrul sacral al întregii seminţii
de alta a marii Egee «).
de două ori pe an, câte doi deînvecinată (căci Gpupt-wrbovee tocmai

„aceasta însemnează) delegaţi ce se! numeau fepo-uvruovec,
pentru a cinsti cu

Apollon 3).

jertfe, rugăciuni şi

-

1) Politica. II, V,.13 şi 14.

pe

e

zeul

Sa

2) Morala Nicomachică, X, 7 şi |, 6.
„29 Cf. Arist., Despre părţile animalelor,

”

făgâduinţi

”
WU, 1.

|

4) Cp, K. |. Beloch, Griechische Geschichte, Il; p. 229,
5) Id: ibid. p, 330 şi u. şi Pâhlmann, Grieck, Geschichte und|
Quele
denkunde (5te Autl) p.56),
--.-

= 94
-Cu vremea, din faptul că această înstiluţie. 2duna delegaţ
„de, prin cetăţile megieşe, atinse “de * interese comune, .
competenţa consiliilor amphictyonice S'a întins şi pentru „chestiuni cu: caracter pol; tic, De 'sigur, influenţa politică a
„acestui consiiiu a. variat; Demosfhenes o declară slabă ca

umbra: 1) & Achgoie cats, însă nu numai ce este oficial exer- .
citează o influenţă. reală, precum nu tot ce este neoficial duce
. lipsă. de autoritate efectivă,
Gândul dominant. în adunările amphictyonice a trebuit
să

fie

organizarea

unei

alianţe

între

cetăţi

megicşe

contra inamicului comun. Deasemeni a fost cu siguranță
şi o tend'nţă preventivă: de a se împăca divergenţele;
sau cel puţin: de-a se preîntâmpina luptele ucigătoare.
Puţine date au rămas despre amphictyonii, daro infor=
- maţie, care. ne-a ajuns, preve:ie dispoziţiuma ca este oprit:
a se distruge un oraş amphictyonic şi a se abate apele riecesare trebuințelor. sale în timp de război ca și în pace.
Se mai şti: d2 asemeni câ în congresele. amphictyonice

"se

mai hotără asupra -cout:staţii'or dreptului de azil,

hă-

__răzit diferitelor temple, litigiu. jumătate. religios, jumătate
„politic. Că au. fost cândva, nu umbre ci adevărate consilii
. ale cetăților, unde. se alcătuiau constelații politice, se în-

” cheiau alianţe defensiveşi ofensive1), o putem înțelege .şi.
din îelul cum se exprimă istoricul Tacit, care' le arată ca
Un „praecipuum rerum“ judicium, qua tempestate Graeci,
„.. Conditis per "Asiam urbibus, ora maris potiebantur“ 2).
“In

fapt,

zice

Beloch

3), este. foarte

probabil

că

tocmai

Amphictyona delphică a fost instituţia sub influenţa căreia
numele "EXpvec a devenit obştese pentru a denumi întregul
popor grecesc,
:
e
_
1) Cf. şi Schoemann, în lucrarea citată, a; p. 29 şi a.n
3)

IV,

14. Cf, şi Plutarh,

Kimon

Gricchische Geschichte h, 831 şi u,

8.

N

<
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„ „Esteîn firea lucrurilor 'că această mişcare
„să

de unitate

fi- găsito expresiune şi:pe tărâmul politic,

$. 75. In legătură cu amphictyonele .trebue să privim
mai cu seamă instituţia oracolelor, dintre care cel' mai în=
semnat

era

cel de la Deiphoi.

In

_ din toate părțile; din peninsulă,

ace

stă

localitate, Greci

din insule, din Asia şi chiar.

din Grecia Mare; apoi străini, ca Lydienii, Etruscii, mai .
târziu Romanii, etc. veneau. cu ofrande preţioase, cu rugăciuni către Apollon, şi cu întrebări asupra sfârşitului
întreprinderii, publice sau private, ce fiecare aveau de gând

să facă. De “cele mai multe ori aceste întrebări ţinteau doar

la dobândirea unui sfat; dar în timpurile mai vechi, în se„colele ce au precedat războaele medice, oracolul era considerat ca un prezicător al evenimentelor , „po-piens>. Darul
. acesta îl: căpătase Pyihia de la 'zeul Apollon care, punând
- stăpânire într'un moment dat pe sufletul ei,—ceeace se tx-.
„ primă cu termenul: propriu <&y-Vovatxauâea —îi împărt: şea în.
acele clipe puterea de clarviziune asupra viitorului. Vreme de
veacuri viața greacă publică şi” particulară a rămas, când sub
* Vraja,

când

numai Sub

inrâurirea

oracolului. Numai

epoca

răsboaielor niedice a adus o scădere a acestei influenţe,
de oarece răspunsurile pe care Oracolul. le-a .dat în cur-ul
acestei hotăritoare “ crize au fost deconcertante pentru patriotismul grec; iar veacul sofiştilor şi în. genere. desvol-.
tarea spiritului critic filosofi, au izbutit să arunce în do="

„ meniul neînturnat al istoriei ceeace a fost odata la Delphi
“sau Dodona — Oracolul,
Ia
In viața publică, spre - exeniplu, expansiunea colonială

grecească, un fapt, precum am văzut1), de cea
„însemnătate

politică

şi culturală

s'a fâcut

mai. mare

sub auspiciile

şi

după prealabila. consultare a Oracoluluiti), şi anume cu pri=
1) Supra $. a

2) Ci, Cicero, De Divina 11

E

i

|

_

-

Si

E

—
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„“lejul fiecărei trimiteri
de colonişti, cu destinaţia să întemeieze
aiurea un nou oraş grec. Exemple găsim în mulţi
scriitori. 2),

„Dar

cele

mai

dese

întrebări

. persoanelor particulare.

veneau

oracolului din partea

Din: descoperirile de la Dodoma se

vede câm cu. ce ocâzii venea cineva la oracole.
- Oricine se afla în faţa unui fapt: important din

intereselor șale, cerceta oracolul,

ia
sfera

Dacă, spre exemplu,

i se

„Îura cuiva un obiect de preţ, înţreba oracolul -unde se află,
.

cine l-a furat, etc, .
„Astfel, elementul

i

i

religios se menţine puternic prin această

inst'tuţie şi influenţează într'o largă 'măsură

cursul

plărilor greceşti, publice sau particulare.

întâm-

5

_$. 76. Este foarte interesant şi. semnificativ
că zeul care
„inspiiă această vraje asupra acţiunii umane, prin mijlo
cirea

unei preotese, era tocmai acela care sensibiliză în chip an-

. tropomorfic cea mai puternică arătare a naturii — Soare
le,
— Este interesant, pentru tendința antropomorfică
ce
"se întrevede şi aici; ca în toată cugetarea mitică
grecească,

Apolloa-Heiios, este, ca întruchipare conscientă, o făptur
ă
omenească

pe

care

neîntrecut. de frumoasă ; razele lui sunt

le poartă

cu

sine într'o tolbă,

săgeți

ca un vânător.

— Este semnificativ, din cauza analogiei dintre Orien
t
şi Greci din punct de vedere al însemnătăţii care
s'ă acordat

-

într'o parte şi'n alta fenomenului solar. |

i

|

Va'îi în această analogie o înrâurire a Orientului, săvâr
-

şită posterior migraţiunii

ioniene, va fi un <aport»

elenie

din patria originără, ori va fi fost un element autochton*),:

prehel ic, ca atâtza altele, chestiunea

stadiul
Dar

actual al cercetărilor,

ceeace

ne

interesează

este

nesolubilă

“
mai

în

E

ales este altceva;

ce atri-

buţiia căpătat'şi ce a devenit pentru mintea şi imaginaţia
,

1) Ci. Herodot,IV, 150; Diodor Sic, XII, 12; Bausanias VII, 2..
2) Cf. Schămann, Opusc. acad, |, 338.
|

.

,

:

o
„ Grecilor, spre deosebire de popoarele Orientului
asiatic, un
fenom

en al naturii de importanța acestuia,

|

-Având la început atribuţiile fizice, la care îi
da. dreptul

puternica lui strălucire, Soarele (Apollon)
devine cu timpul,
prin progresul umanismului asupra ordinei divine
, un simbol

al inteligenții către care tinde umanitatea, un
ideal al

fru=
„mosului realizat intro imagine antropomor
fică; capabil la
rându-i, să, creieze opere. de artă prin inspiratiu
ne (2y9%6vsiasuâc) coborită asupra

oamenilor; el este în sfârşit un

îndreptar şi un criteriu al purității. morale.
„ Pentru viața publică Apollon reprezintă
ordinea
" pectul față de legi. 1).
E

şi

res-

S'ar putea spune într'un cuvânt că zeul
caracteristic he„Îenic a lost Apollon ; plecat dintr'un fenom
en al naturii, (ceeace
il apropie totuşi de trecutul întunecatal
umanităţii asiatice,)
el ţinteşte să dea omului elanul inteligenţei
şi puterea creatoare a inspiraţiei, prin cari acesta să se poată
face stăpân pe elementele inerte, terestre, ale naturii, însuşi
ri prin care

omul se ridică de-avieţii
supr
vegetative
a
a simţurilor, viaţă
reprezentată prin Dionysos. Insă tocmai în aceas
tă tendință stă

şi noutatea, stă şi caracteristica civilizaţiei
indo-europene
ce poartă pecetia helenică
— în contrast cu aceea reprezentată de popoarele egipto-semitice,
|

„Pentru o înţelegere mai. exactă a progresulu
i

săvârşit la Greci

sub

oracolului său
. este
,
"din -maximele

influeița

deajuns

zeului

să

amintim

ce stăpâneau. atmosfera.

preților de acolo.

psicologic

din Delghoi şi'a
una sau

două

sufletească a inter-

i

Pe frontispiciul templului delfic era scris văd. câvrdv
2),
Prin.

această . cunoaştere de sine însuși zeul
sugeră celui ce
se apropia de altar (cu sufletul îndoelnic
asupra. intreprin-

derii ce avea de gând să facă), dea nu. plănu
i
proporții mai mari decât puterile sale. Ca un ultim ceva în
memento”
1) Cî. Schoemann; Antic, grec, (ed. franc. Oaluski.), vol.
II, p.45,

2) Platon; Protag, 343 A. *
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zeul olimpic Apollon, care vede şi prevede toate, îi pune în
faţă cea mai

elementară înțelepciune, cuprinsă în

vorbele:

mă: oăvsoy, Intro altă

formă

ratu-ți-ai oare propriile

puteri, când ţi-ai pus în gând să

intreprinzi cutare

lucru ?»

aceasta însemnă: <măsuAceastă.

interpretare

capătă

certitudine dacă, alăturea de 9: oavzâ menţionămşi celelalte maxime : p-nâây ăyay, şi utrpov ăptoroy, care de fapf, sub
-altă formă, spun acelaşi lucru: «nu începe ceva prea mare».

Cu alte cuvinte începutul înţelepciunii omeneşti, (aoepasbyn)

este .opera zeului Apollon, patronul oracolului din Delphoi?).
Influenţa lui a trecut, cu timpul, şi la celelalte popoare, (ca

Phrygii şi Lydii din Asia Mică) şi s'a: exercitat, într'o largă
măsură Chiar politiceşte atât asupra lumii greceşti cât Şi,
în parte, asupra celei mbarbare“,
E:
$ 77 La polul opus tendinţelor. raţionaliste şi estetic uma-

niste ale zeului Apollon, stau numeroasele divinităţi chthonice

(= locuitoare ale sub-pământului) moştenite. dintr'o epocă

anterioară lui Homer, şi cele -întroduse de afară, care „stau
_- în legătură cu lumea asiatică,
E
N
„ Ca tip aldivinităţilor chthonice-este însăşi Tata, alma mater,
„din care toate isvorăsc
şi în care -se întore toate?/,
Ca tip al celor întroduse de afară vom cita pe Dionyso
s

thrakul, Pe când tendinţa apolinică încercă să ridicepe om,

“ ca atare, la un

grad

superior

de

înțelegere. şi: mișcare,

"năzuinţa cultului dionisic era să înalțe pe om la divinita
te

într'un chip mistic, graţie inițierii (nu îndeajuns de lămurită

pentru noi) prin care coboră pe zeu în oameni (5-9ec) şi
le

producea acel exfas, caracteristic danţurilor sălbatice jucate
în «ritmul» unei muzici asurzitoare, după o beţie orgiastică2).

1) Sam Wide şi Martin Nilsson (in Einleitung în
die Altertums=
Wissenschaft a lui Gercke şi Norden, Il, 239 şi urm.)
interpretare acestor maxime; fără a contrazice pe cea dau o altă:
de.mai sus,
ei le judecă în raport cu divinitatea: „Omul trebue
să știe că este

om nu zeu şi în deosebi că în fericire el este
totuşi aproape de
norocire“, de aci owa, cumpătarea,
CE
2) Aisch, Choe. 128 şi u.
i

3) Cî. Rohde,

Psyche, pp. 377 şi urm. ed. ÎI, 1, 1),

ne-

Departe de măsura dictată la Delphoi
de Apollon, omuj
„în concepţia dionisică este învolbu:
at în

vârtejul deslănțuit de forțele brute şi irezistibile ale natur
ii terestre, permanentă în essenţă, totuşi ucigătoare şi
pururea renăscătoare
din moarte în aparenţă; prin înserarea
lui în pantheismul

universal omul devi
e zeu,
:

SRI

Ia

|

_Trebue să accentuăm că n'a fost mică nici influ
enţa

acesti
divinităţi asupra poporului elin şi că dacă
s'a săvârşit un

momeat

o temperare a ei prin biruinţa curentului
super

ior
* apolinic, îndată ce a slăbit puterea sufleteasc
ă centrifugă a

„ cetăților elins, din nou şi-a luat avânt
sub

forma orphică, .
Pentru a încheiă trebue să observăm:şi
unul
şi celălalt
curent,
reprezintă o tendinţă de înălţare a omul
ui spre diviniate—de fapt este aceiași psichologie
; însă pe când mijloacele

apolinice -sunt 'mai mult raţionale, am
putea

spune

chiar
filosofice şi privesc viitorul etic al
umanităţii, cele dionisice
sunt mai ales tainice, sunt dincolo
de raţiunea obişnuită, şi
privesc spre întunecatul trecut
. divinist al unei faze mai

primitive de evoluție intelectuală. -

Astfel, alte

,

rnarea înrâuririlor acestor două divinităţi
înseamnă pentru psichologia elină: când
biruința elemen-.
tului ideal-ps
ichic, când a celui Sensual, ridicat el
însuşi la

potența enthusiasmului,

-

“*

Datine privitoare la „moarte. — Cultul

morților

X $ 78. Vom privi acum atitudinea massei faţă de moarte
şi de cei morți.
“Importanţa acestei chestiuni pentru noi stă, dealtfel, în
î aceea
că o atitudine în materie de moarte însemnează o credință şi
o astfel de credinţă este întrucâtva un:proces de gândire filosofică. Avem în faţă unicul mare prilej în care şi massa

„

încearcă exerciţiul gândirii filosofice.
S'au pomenit mai sus,1) într'o ordine de idei deosebită,

"cele şase morminte 'regale din akropola Mykenei. Am spus
"că în ele s'au „găsit obiecte strălucite, cupe, arme, măsci
de aur, etc, Mai mult: după poziţiunea 'ce aveau anumite
resturi. incinerate şi oseminte în raport cu mormântul principal (fie cel regal ca în Mykenai, fie al unui simplu. muritor

ca în Nauplia) savanţi ca Perrot?), Vollgrafi 3) şi a., au fost

îndrituiţi: să tragă concluzia că se făcaau: Şi jertfe omenești
la înmormântări, ceeace constitue o analogie sau un rest
„caracteristic fazei anterioare
de evoluție a. spiritului.
Astfel de revelații pe care, în lipsa isvoarelor literare
pre-homerice, le avem dela archeologie, au fost în măsură
- să conducă ştiinţa modernă la stabilirea cultului morților.

Un fenomen psihic ce pare să fi avut rolul de căpetenie în

statornicirea acestui cult—este desigur visul, Faptul că morţii

apar cuiva în somn, a produs necontenit

mai ales în faza

1) Supra $ 64.
2) Perrot et Chipiez, Histoire de part dans Pantiguite,
şi urm,
3) Vollgraft, Bullet, de corresp. hell., 1904, p. 370.
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credinţa:

trăesc dincolo, sub pământ;

întâi,

că cei

plecaţi

de .aici

al doilea, că aceşti. morţi vin

să viziteze. fostele lor locuințe de sus ; o anâllză mai amă-

nunţită a influenţei visului o vom face de altfel: mai jos.

Indicaţiunile arheologice, comentate în lumina tradiţiilor
prinse şi redate mai târziu
în tezaurul homeric, capătă
astfel înțeles şi confirmare în acest sens.

-

» Cât despre jertfele omeneşti, pe care archeologii le deduc

.

ipotetic pentru epoca mykeniană, ele sunt confirmate şi în

opera homerică. lată într'adevăr cum se adresează Akhilleus,
după

o astfel de jertiă, către sufletul prietenului său iubit 1):
Xaipă po, & Ilăspor)e, vai ww 'Atâao GâpotstyIlâvra %ăp 1 mot sshtw, ră zăpordey. batormy. .

Awâeza uâv Tpoy peyadbuwy vitae 25905
Tobe

pa

oo: zăyrac” m5p 2o0iet..,

Singura ameliorare umană pe careo transmite Homer, dar pe

care trebue să o considerăm cu siguranţă ca o atitudine a lui,
sau în tot cazul a mediului său grec, -din veacul al 8-lea,

se cuprinde intr'o reflexie care însoţeşte. imediat menţiunea
despre jertfirea” copiilor troeni. El adaugă : zază & wpeoi
„pijjăero Epva?). Această reflexie e suficientă ca să despartă
două lumi,
n,
$ 79. In orice caz, un fapt aşa de serios (căci este vorba

de junghierea pe altar a unei ființe omeneşti,
chiar a unui

copil scump,

câte: odată

ca Iphigenia lui Agamemnon) n'a

putut lua ființă fără o motivare psich.logică serioasă, fără

o credinţă păstrată printr'o lungă tradiţie sau un raţionament, oarecare. Explicaţia psihică (de altfel ca şi faptul) nu
o vom găsi însă la Greci (nici chiar la Homer)ci numai în
+

1) Iliada XXIII,

179—182:

Bucură-te,

1
o Patrokle,

chiar în lăcaşu:

lui Aides | Acum îţi îndeplinesc toate câteţi-am făgăduit mai 'nainte
"doisprezece ii aleşi ai vajnicilor Troeni îi ard rugurile pentru tine.;.
'2) Iliada: XXIIL, 176:.. „şi astfel,.urite fapte au pus la cale în
cugetele lor“ |
ba
.
E
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întun

ecat al lumii pre-helenice: este aceași
puternicie a divinității coborite de pildă în regele theocrat atot
(căci

„la început numai odată cu regele-zeu se jertfe
au şi alte,vieți—
„pe urmă datina s'a întins) aceiaşi compleță nesocotinț
ă a personalității umane în fața unei cerințe divine. Apoi
trehue să
ținem seama că şi în lumea egipto-semită jertfa omene
ască
nu apăreă ca lucru excepţional de grav; divini
tatea putcă
să o impună şi nemotivat, spre exemplu numai pentru
isp ti e,
ca în Biblie: Dumnezeu îi cere lui Abram jertfi
rea- unicului

său fiu; Abram nu pregetă să îndeplinească cererea,
oricât

de dureroasă,

Aa

o.

Dar a fost şi un raţionament, <o logică». S'a
menţionat

oferit de către. viaţa
de aici,
"Având astfel o existență dincolo,
în când

sufletele vin din când

pe pământ, vizitează vechile lor. locui
nţe de sus şi:

îşi exercită

înrîurirea — bună

sau rea — asupra rudel

or
în viaţă. Deci fiindcă morţii ne
pot fi ocrotitori sau răgubitori, se cuvine, e în interesul nostr
u să le arătăm pietate,
«să-i împăcăm> nu numai prin atitu
dini, ci şi prin fapte
1) Vom cita doar două pilde, din Euri
pides ;
Klytemne

unde se aduc

ldem, Alkestis,

axată 49ovts li

strei,..

616—619 - unde

ză zace

Orestes, 1430—1436.

qăpza noppurea, dăru Kăozatpriozpz,

citim îm, CEO DE ua

câpa muâoda! zpedy... (Este

şi

măwa' ua

vorba de haine
preţioaşe (x6ouov) aduse de Pheres la
mormântul Alkestej), *

23 pane

mai Sus, în treacăt, că visul a fost pentru primit
ivii tuturor po- |
poarelor un fenomen de puternică suggestie
; între vis şi reali“ tate nu este la primitivi o prăpastie. De aceea
concluzia a venit
cu uşurinţă: cei morți trăesc undeva, sau
cel puțin sufletele
„lor. Ei trăesc pentru Greci sub, pământ, acolo
unde au mers. şi
trupurile respective. Deci moartea nu este
pentru dânşii:o distrucţie -a tot ce alcătueşte ființa noast
ră de aici; ea este
mai de grâbă o prefacere ce intervine
în existența noastră,
„este o schimbare a locului da viețuire,
De aceea se şi puneau
mortului în g;oapă diferite obiecte
trebuincioase, ca veş- minte, arme, vase, 1) etc., apreciate
bine înțeles după cri- .:
teriul

concrete, Intre aceste fapte cel dintâi era înhumarea celui

mori: : fie cadavrul întreg, fie resturile incineraţiei pe
rug
lată un pasaj în această privinţă caracteristic din Iliada !);.
„ Ilmhetâne Sia Oi odoehoiatoto Vahăcone
7siro fiapd orevăoy zodia peră MoputOvecaty
î madape, 09. zu "0 "tdvoc zĂBtesroy,
„ere zăy Davoc, Euapare, Abov peeâfuara 9vuod,
vifouos durzt-pvăete: uda ăp zăue coidtua “pia,
“Europ 'Emaiscoy mposi “Iov 1jsu6e30ay*

„de dim voi) Ilarporhijoc Cstoto
E
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1) Miada XXIII, 59—79,

PR
„Pelidul era culcat pe țărmul mării, care vuiă : în depărt
are ; el
suspină şi oită stând în mijlocul nenumăraţilor
săi
întrun loc pe care îl spălaseră valurile, izbind neconte Myrmidoni,
nit ţărmul. |
Târziu, un soma adânc îl învălui, şi-l deslegă de grijile
ce-i tur=
burau inima. Obosiseră şi nebiruit-le lui picioare,
tot îugărind pe :
Hektor în

preajma înaltului [lios,
.
PR
Deodată i se înfățişază sufletul nefericitului Patrokl
ochii frumoşi, aidoma în toate eroului: la glas și chiaros, înalt, cu
la veșminte,
Se opri lângă capul lui Akchilleus, deasupra,
îl strigă şi-i grăi

asiiel

: :

.

”

”

,
— Tu dormi şi m'ai uitat de tot, Akchilleus;
nu mă nesocoteai; acum, când sunt mort, tu Când eram îu viaţă
mântează-mă cât mai de grabă, ca să, pot' trecem'ai uitat? lamora
vămile lui Aides,
Mă isgonesc departe sufletele celelalte, icoanel
e celor ce au suferi
.

”

-

ţ

i,

.

_

—

IO4:

—

„Se “ştie, ca fapt istoric, ce. furturoa
să

discuţiea

stârnit
nesocotirea de către generalii atenicni-a
trupurilor celor ce
au
luptat lângă insulele Arginoussai,

şi ce' aspră

pedeapsă
s'a dat vinovaţilor. de impietate— deşi
. dealtfel. biruitori
în acea luptă! 1), *
i
N
Când

o înhumare totală era cu neputinţă inter
veneă sim-

bolul: un pumn de ţărână “aruncat

peste cadavru, vădc

ă
cel puţin gândul „pietății şi uşură prin
aceasta “conştiinţa.
rudei în viaţă.
e
Antigona — în tragedia lui Sophok
— le
înfrus
ntă bucuros
| moartea, însă nu lasă pe ratele ei neîn
mormântat (ăYuazoy 2).
In vremea când era mai curentă datina crema
ţiunii, cenuşa

adunată
de pe rug trebuia să fie şi ea îngropată. Astfe!
,în Iliada
„ Priamidul Hector, Străpuns fatal de lance
a lui Akchilleus, găsește, şi. muribund, puterea să îndrepte
către vrăşmaşul său
următoarea Tugăminte 3):
a
o
«Alo-cuat dtp Wzâs za "0dvoy cây
se Todo
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Ce. cuvinte ne pot arătă mai puternic:

dejde în. suflet moare

«străjuitoul

cu câtă

Troiei»,

desnă-

la gândul

că

moartea ; nu mi-au

îngăduit
"ci rătăcesc aşa. în faţa lăcaşsăuluimă amestec printre ele,-peste fluviu,
cu Porţile largi, al lui Aides. 0,
că-mi: o mână de ajutor, te rog
cu lacrimi, căci mam să mai reviu
din Aides,

odată ce voi fi ars pe

rug. Nu vom mai sta impreună,
find ambii în viaţă, şi n'om mai
"prieteni, hotăririle . de când m'apune sa cale, departe de ceila ţi buni
învăluit soarta spăimântătoare ce
mi s'a hărăzit dela -naştere
1*
1) Cît. Xenophon,

Hell, 7,8.

'2) Sophokles, Antigona, 467,
3) liada, -XXII, 338—244:
„Pe. sufletul
genu

|

tău — te implor! Pe
chii tăi, pe părinţii tai! Nu mă
lăsă lânga corăbiile Aheilor să
mă mănânce câinii! Primeşte
:urul şi arama pe care tatăl
mea mamă ţi-l vor aduce în gar,
şi
Inapoează corpul meu pentru buna
dus acasă, Troenii şi nevestele
ca,
troe
ne
să-m
i facă parte şi mie de
rug, câud voiu îi mort.
„

-

—

105 =

Akchilleus
va fi neîndurat şi-l va
câinilor şi paserilor răpitoare?

lăsă

pe

prună, pradă

-$ 80. Am amintit mai sus că cinstirea celor. morţi
se
făceă şi prin jertfe la mormânt. Este interesant cum a
€vo“luat jertfa sângeraasă paralel cu progresul umanismului,

- cum a „degenerat“ încetul-cu încetul jertfa omenească în
cea animalică şi cum apoi prin simbol s'a înlocuit, a dispărut. Astfel, chiar în poemele homerice, care prindîn genere .
începuturile vieţii istorice greceşti, afară de reminiscențele
jerttelor omeneşti, găsim mai numai jertfe animalice:
este
plină Iliada de fecatombe ori de «grase. mioare»juruite
zeilor.
_-.
.
_
A
!
In. acelaşi timp, prin bucle de păr tăiate din capul
unei

„persoane scumpe, prin picături de sânge vărsat din sgâriituri

făcute

anume,

s'a simbolizat şi înlocuit. .jerifa .ome-

mească, tot mai mult dată uitării,

re

„In cele din urmă s'au mulțumit
cei morţi cu o. simplă
libaţiune de lapte, vin “şi untdelemn, savu cu un
praznic

(pentru cei vii!), datine care, sub o formă modificată sau
redusă, au stăruit cu. încăpățânare . dzalungul veacurilor!
— până "n zilele noastre.
Si

$ 81. Erau aşa -de riguroase comandamentele cultului :

morților, în cât necesitatea perpetuărilor
i în sânul fiecărei
familii. a creiat chiar unele raporturi juridice noi (adopţi-

unea) sau a suprimat altele (divorțul de soția sterilă). Căci,o

. familie fără coboritori masculini se stingea, şi prin aceasta

„dispărea şi posibilitatea perpetuzrii cultului către toți morii.
-- acelei. familii: de aci nevoia.divorţului legitim, de aci adop-

țiunea, de. aci interzicerea celibatului. 1),

1) Chestie tratată

49-57 (ed. 1919).

E

pe larg:pe F. de Coulanges, La Cit antigue
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“Literatura: valoarea ei documenta
ră.

XI $ 82. S'a putut observa din „cele: expuse
mai înainte
că aşezămintele şi datinele sunt importan
te mijlo

ace de exprimare mai ales a sufletului colectiv,
fiindcă ele se "nasc
din massă şi trăesc printrinsa. De
aceea:le şi considerăm
un isvor propriu şi destul de preţios
pentru lămurirea gân-

dului şi a evoluţiei Spiritului general,
o
Insă un isvor de mai 'mare preţ pentru cerce
tăriie noastre
„este iiteratura estetică, am numit literatura
cultă de toate:
“

genurile.
o
a
Acordăm acestui isvor, pe care îl cons
iderăm instrument
de expresiune a sufletului, o însemnătate
documentară deosebită şi, consecvent, îi vom da extinder
ea cuvenită, fiindcă
îl socoiim mai de preţ ca aşezămintele
şi mai proptiu de
cât chiar literatura filosofică şi istorică,
născută în secolele

maturității.Sa analizăm

mai sus.

-

_$ 83. Zicem

însă comparativ, afirmaţiunile de
Sa

că literatura

este document

mai preţi

os de
"Cât aşezămintele sau datinele, fiindcă acest
ea trăcsc de cele
mai multe ori şi.după ce a murit Sufletul
dintr'insele—evi“dent, sufletul care le-a creiat. La
instituţii, în deosebi Ja
cele: cu caracter religios, acest feno
men este o regulă ce
aproape n'a suferit excepţie, în antic
hitate ca şi în: timpu=
rile

moderne!),

-

-

—

1) In timpurile noi,pe de o parte covâr

şitoarea. preponderență a
materialismului economic pe de aita
incultura sau falsitatea psihică
a reprezentanţilor oficiali ai Biseri
cii, preocupaţi mai mult de for-

malism şi cultivând cu deosebire eleme
au lăsat ca însăşi această mare instintul Superstițios“din suflete,
tuţie să alunece pe g ase=

=
„-

107. —

Chiar moarte —formele în care este încadrată

viaţa in-

stituţiei religioase se păstrează încă multă vreme,ca relic„vii pe care nimeni nu vrea sau nu cutează a le atinge.

Atunci ce' suflet mai citim în instituţii şi datine?

Dimpo rivă,siszorul literar este întâi de toate superio
r
" prin: precizia exprasiunii; în al doilea--rând, în opera literară citim viaţa reală, simţim vibrația unui svilet ce se 'destăinuește rând pe. rând, în clipele când iau fiinţă. scrierile

fiecărei: epoce.

|

a

i

"Este drept, instituţiile reprezintă şi ele. sincer o necesitate sufletească organică ; dar cine poate spune cât dureaz
ă
sinceritatea sufletească ce se. cuprinde într'o instituţie sau
datină
— după momentul creiaţiei lor?
Afară de aceasta instituţiile sunt, ori cum, puţine la nu„mer, pe când evoluţia spiritului este în veşnică variabilitate, dintr'un moment întraltul; literatura, fiind bogatăşi
frecventă poate urmări aceste variațiuni mai de aproape de
cât massivul aşezământ care, odată cristalizat exterior, poate

trăi veacuri fără corelatul sufletesc intern.

Pe noi însă tocmai acest variabil proces de evoluție in-

terioară ne interesează în rândul întâi,
O:
Instituţiile şi datinelese păstrează prin grația trecutului -şi a tradiţiei: tocmai de aceea ele cuprind mai ales sufletul
massei, al factorului colectiv ; literatura trăeşte cu deosebire

din viata prezentă şi reală a gândurilor şi simţirii: tocmai

de aceea ea trădează în special psichologia: factorului individual, sau, în cel mai larg sens, a factorului: individual-'
colectiv, cum este personalitatea politică, eroul, poetul dra-

matic,

etc.
cr

_.—

:

-

-

,
sp.

„menea pantă; transformând missiunea în carieră lucrativă sau în triPună a vanității, ei sunt de fapt, inaniicul adevărat al
aşezămân
fiindcă stau înnăuntrul cetăţii. Numai religiozitatea înăscută tului,.
a fac.
torului. colectiv, numai superiuritatea nediscutată a preceptel
or
creştinismului în sine, luatifără contigenţele pomenite
aci, mai dau '
„credinţei puterea de rezistenţă, a
pd ace
.
at
i,
+

—

108

—

:$ 84. Literatura estetică pe de altă parte este şi docu-:

ment propriu pentru înțelegerea unui spirit ceva mai general de cât ni-l poate înfăţişă literatura pur filosofică.
|
Intr'adevăr, gândirea -propriu zis filosofică este adesea
o operă esclusiv individuală; ea aparține consecvent
numai personalităţii, care, desprinzându-se din mediul şi
vremea sa, ajunge să nu le mai reprezinte de cât cu totul

- indirect. Acesta este cazul construcțiilor filosofice cu totul
subiective,pe care le alcâtueşte

unui cugetător,

.

originalitatea

i

creatoare a

|

,

„Literatura obişnuită:
ține şi faţă de. acest exces cumpăna
moderaţiunii. Pe lângă elemente: personale, ea conţine în totdeauna şi destule motive de ordin social.
„Prin analiză şi critică putem înţelege dintr'o. scriere poe-

lică: ce este notă esclusiv personală şi ce este însuşit de
autor din tezaurul comun.al societăţii care îl înconjoară;

căci trebue să recunoaştem că un autor scrie şi pentru
sine

(ca să-i placă lui însuși) dar şi pentru mediul socialîn care

trăeşte (ca să fie înţeles şi apreciat).

„8 85. Dacăîn genere este adevărat că literatura constit
ue

pentru orice epocă sau societate unul din

cele

mai, natu-

rale documente al: psichologiei contimporane, pentru
antichitatea clasică ea este aproape singurul mijioc
în stare a
ne arătă: şi originalitatea creiatoare a unui autor,
ca figură”
reprezentativă a epocei, şi mediul însuşi din care
şi pentru
„care a isvorit opera. Vom duce concluzia mai departe
chiar,
Ciudat în aparenţă, este totuşi adevărat în fond, că însuşi

istoricul de profesie ne apare cu rolul de simplu mijlocitor
—

chiar când se numeşte Thukidides 1).

“Am fi mai în drept să socotim îsvor adevărat pe istoric
ul

care este şi martor în proces; altminteri, dacă scrie
ca de
obiceiu, cu intenţia de a face istorie, rămâne tot
lucru de

mâna a doua?),
DC.U

.

v Wilamowitz, Aristoteles und
1, p. 3 şi urm,
2) Idem, ibid p. 4 şi în genere pp. 3—33. Athen,
-

-— 109.—
Dimpotrivă, literatura, purtând obiectiva pecetie a spontaneităţii, nu urmăreşte scopul de a fi posterităţii isvor, ci
doar'pe acela. de a :plăceă autorului şi contimporanilor 'săi.
Astiel, ea capătă în proces rolul preţios nun numai de martor
—ci “de, „parte.
:
$ 86. Suntem în măsură, după consideraţiunile de mai
sus, să stabilim drept concluzii două criterii însemnate pentru
„cercetările noastre, criterii ce stabilesc peremtoriu deosebirea
* metodică ce înțelegem
a păstră faţâ de istoria propriu zisă :

1,

Cu cât un document este mai spontan cu atât mai pre-

fioasă ne apare informaţia lui pentru istoria propriu zisă,
adică: aceea care. urmăreşte faptul în sine, individualizat, care
caută să-l redeă <așa cum a fost> (ca să ne exprimăm cu un

cuvânt al lui Ranke) asemenea documente, ori.cât de prețioase, capătă numai valoarea de circumstaritia, adică. «fond>

pentru un portret ale cărui exacte trăsături le caută în alt
gen de isvoare. Nouă ne este de ajuns în “această
tare
2:
rea,
este

cerce-

«fondul», peisagiul, cadrul,
Cu cât un document 'literar provine și prin colatioradirectă sau indirectă, a factorului colectiv, cu atât el
isvor mai prețios în ce privește adevărurile psichice

generale.
pi
Vom găsi astfel mai interesante: note: de apreciere şi informaţie, pentru o societate,. într'o rapsodie de curte sau într'o
piesă de teatru, de cât întrun. cântec liric de strictă factură

personală; mai veridic un discurs, al lui Demosthenes,

de

cât opera unui întârziat istoriograt, alcătuită fie pentru
«morala publică» fie pentru «nemurirea personală».
Pe de altă parte, când vom aveă de apreciat factorul i in

dividual, va trebui să ne referim cu deosebire la acea literatură, care. izvorăşte din cele mai puţine contigenţe. (absenţa lor este, organic,

inadmisibilă): am. numit opereie în

care se cuprind construcţiile
“mele originale.

filosofice subiective” şi siste=:

Atunci, şi numai

în acest mod, se va puteă
"i

110

—.

trată organic ceeace în obişnuitele
«tratate de istorie

a filosofiei» se expune cu o totală inde
pendenţă faţă de timpul,
locui, personalitatea, şi faţă de raportul între
om şi operă. Numaj
“în

acest chip vedem posibilă, logic și orga
nic, expunerea
evoluţiei gândirii şi metodelor aplicate
de diferitele indivi-

_

dualităţi filosofice, spre a'pătrunde
arcanele şi sensul intern al existenţei subiective sau obie
ctive, cu tot cortejul de .
| " enigme ce trezeşte şi trage după
sine inarea taină,
Incheem acest capitol metodologic
cu două analogii care

vor avea poat

e darul să arunce o lumină mai
pra punctului de vedere filosofic, ce ne călă hotărită asu- -uzeşte. - Asemănăm

intreaga societate —— masse, şi perso
nalităţi de
toate. categoriile — unei piramide,
pe care o tăiem trans-

versal prin: două secţiuni.
”
Baza, fiind şi cea mai numeroasă, constitu
e massa, deci
spiritul colectiv ; el are ca mijloace mai
proprii de manifestare
a cugetului: aşezămintele, datinele
şi orice prod

ucţii po„porane în care spiritul joacă un rol
(literatura poporană etc.).

Mijlocul piramidei,

mai

îngust, este

ocup

at de multele
categorii
de personalităţi (de Ia cele dinamic
politice până
la

cele contemplativ poetice)

. Eleau ca instrumente de expresiune a cugetiilui faptele de
resort obştesc şi toate spe” ciile prin care se îmbracă liter
ar gândirea şi simţirea,

In vârful piramidei se ridică, printr'u
n ultim

proces de.
alambicare şi selecţie a personalităţ
ilor, numai capetele gânditoare filosofic, înt”o bună măsură
capabile să se desprindă
din lanţurile contigenţelor tere
stre,
i
Lucrările

pur filosoțice sunt mărturia
şi justificarea înalței
poziţiunice aceste personalițăţi
Ocupă în ierarhia intelectuală

a valorilor omeneşti,

”
Privitor la tratarea acestor: sis
teme și construcţii, avem
de adaus un cuvânt (aici ne
apr

opiem mai mult de punctul
de vedere istoric : pentru
noi, ca să ne servim de
o comparaţie socratică 1),
armonia

- 1) Platon, Phaidon 85 şi 86
E,

coardelor unei lire nu poa
te

există fără liră şi coarde.

Citaredul

care ar năzui să dea

expresiune unei armonii melodice, nu poate face abstracție

de liră, de coarde şi de acordul permanent al acestora, căci
pe baza lor se exercită arta lui. Un raport nezdruncinat
fizic, la care se adaptează neapărat simțul de armonie
al
artistului, face să răsară armonia ; şi tot astfel,o infimă
deviaţie a acestui raport fizic: coarde, liră, acord, face inuţil

talentul citaredulu
— iori cât de mare ar fi.

"

Poemele! Homerice

XII. $ 87. Problema _istorică.— Inainte

de a face

orice

alte consideraţiuni de ordin literar, mitic
sau religios privitoare la poemele homerice, este necesar
să reamintim pe
scurt problema istorică,
|
p-

“In Asia. Thracii, o seminția. indo-europeană
mâi veche,
străbătând peninsula Balcanică în direcţ a sud-r
ăsăriteană,
încă din mileniul 3 au trecut în bună parte
şi peste Propon-

tidă spre continentul

asiatic. Cucerind

nordul

Asiei Mici,

“până apro
"de ap
ţinute
urile armenice, ei au venit în atingere
Şi au primit elementele esenţiale ale civilizaţiei
asiatice, aduse .
proba

bil acolo "mai cu seamă 'de Chetiţi.

|

E

Aceşti Thraci au fost desemnaţi cu nume
felurite: Dar--

dani, Phrygi, Mysi, Bithyni; însă în aceste
numiri deosebita

„trebue să vedem numai pricini pur geografice,
nici de cum
ethni

ce. Din altoiul acesta thraco-asiatic s'a pronunţat,
din
ce în ce mai mult, o civilizaţie însemnată, ale
cărei urme

le-a descoperit Schliemann în cea de
<a şasea» Troie,
De fapt aceștia sunt tocmai Troienii pe
cari cu mult mai
fârziu, îi vor înfrânge Acheii conduși
de Agamemnon şi de
ceilalți regi sau principi, cântați în rapsodiile
homerice. Vom
„Teveni îndatăla țărmul asiatic, după ce
vom arăta cine sunt

Acheii.

.

In peninsulă și insule găsim în al 3-lea milen
iu o popu-

laţie primordială, kreto-karică, ajunsă

pe la începutul mile

-niului 2 la o înaltă civilizaţie, ca una ce
eră acum destul
de bătrână;

tocmai în această

vreme

pătrunde

în conţi-

-

—

td

—

nentul grec şi în-insule un prim: rând din acele seminţii
- indo-germanice care în curând aveau să facă fala culturii
europene. Veneticii, d&parte de a fi distrugători, au .fost în
stare să impună autochtonilor limba lor, însă au şi primit,
de la cei aşezaţi, elementele de cultură essenţiale ; precum
se vede, şi aici este ceva analog cu fenomenul istoric din

Asia

|

|

e

Mică.

- Din amestecul celor două straturi a rezultat o formaţie
ethnică nouă, Ackeii; cultura lor, puţin altoită, capătă avânt
“nou mai ales de pe la 1509 încoace.
„ Acest nou avânt cotespunde cu ceea ce numim obişnuit

epoca înfloririi mykeniane, ale cărei urme, la Tyrins, Argos,

Mykenai, lolkos şi Orchomenos, au fost descoperite, adânc
în pământ, în cercetările
Aceștia

sent,

«pn

arheologice

POLO VTEG

ale veacului

trecut.

Qu

cucerit

cari

“A-/aîo'»

Troia şi au oferit astfel subiect şi material pentru marea
a
poezie epică a poporului. grec.

Insă pătrunderea spre sud a cel rlalte seminţii indo-europene a fost mai furtunoasă de cât cea dintâi. După vea-

"cut 13, Dorieni, Aetoli, Beoţieni, Thessalieni, invadează pe
rând peninsula şi insulele pănăîn Kreta,, distrugând vechea

civilizație mykeno-kretică şi provocând răstirarea familiilor
sup2rioar:

ale neamului

Propontidă

până

helenic

(Aeolieni şi .loni-ni) spre

insulele mării Aegee şi spre întreg ţărmul Asiei Mici, de la
la Kypros.

Aceasta

este de fapt invazia

Dorienilor pe care' istoricii, greci o numesc «întoarcerea» )
-sau

«coborirea Heraklizilor».

Ea

este numai

tele mişcări de popoare ce au avut loc

(pe la 1200) în bazinul sud-est mediteranian.
".

Invazia

Dorienilor a provocat

una

mul-

din

la această “epocă

|

însă prefaceri adânci. Ea

pe cea socială
“a răsturnat nu numai ordinea politică, dar şi
sc,

l de mijloc grece
şi economică, producând astfel veacu
Dispar regii cu puteri nediscutate, pier oraşele cu bani şi
o viaţă
scriere, înfloritoare în industrie ; în locul lor răsare
nouă, mai mult agricolă, o .viaţă evident aruncată pentru

—
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momentcu mult în urmă.
Put

erea efectivă a micilor regi
tinde să
fie luată pe încetul de o nob
ilime feudală, selectată fot
mai
mult prin avere şi sânge.

Ori cât de îngrată sub atâtea
rapor.turi, aceasta este totuși epo
ca în care se Plămădește în
genere,
limba gre
acă, acea limbă,bogată
în vocabular, plăcută în
Suc-

$ 88. Problema

mitică și rel

igioasă. 0 scoatere in
evidență a câtorva din elemen
tele caracteristice pe cari
ni le
- oferă aceste opere, sau,

„Componenți,

asupra celei

mai exact, o analiză a
factorilor
poate încă să răspândea
scă oarecare lumină
mai dis

cufate chestii din filologia
clasică, .

două civilizaţii, deosebite
ca vârstă şi ca spirit,
O analiză a acestei car
acterizări ne va lămuri
îndată.

lumi diferite, Care: sunt
acestea?

3

Factorii ce coniribuesc la alc
ătuirea operelor homerice,

Sunt: maserialul brut,
modul
rial şi autorul,
a) Materialul, ca să zic
em
parte de lumea pre-helen
ică,
mim, după criteriul geogra
fic,
ko-asiatică* Aceste popula
ţii,

în

mileniul

2 Ja un însemnat

de prelucrare a acestui
mate!
aşa, brut, este oferit:
în bună
de civilizațiile pe cara
I€ nu-- .
mykeniană, kretană sau
tnraprecum am Spus, ajunse
seră

grad de Civilizație ; în
consecinţă ele dispuneau, într
e altele, de un bogat
fezaur folk-

=
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=

lofic, mitico-religios, ce jucă rolul de ultim termenal acâlei civilizaţii, pe care invazia seminţiilor helenice pu: em
spune că -a întrerupt-o la timp.
Mythul este un văl de fapte şi lucruri pe care poporul
le înseilează pe o închipuire «divină»; câteodată. aceste:
fapte suat astiel combinate, în cât dau toată aparenţa une
esplicaţiuni de fenomene ale naturii.!) In'r'un asemenea
văl am văzut că se înfăşură, până la înăbuşire, divinismul

“de essenţă sau de înrăurire asiatică. Și Homer tocmai dinacest domeniu, al mitului, şi-a însuşit'o bună „parte din
materialul cu care aveă să zidească opera sa.
b. Dar materialul unei clădiri nu este încă o clădire,
fără arhitect şi meşteri. Viaţa, mişcarea, sufletul ce stră-:
bate prin acest material nu au provenienţă - nici creto-ca- . -

rică nici thraco-asiatică, ci sunt

tocmai

„.. europeană a tinerelor seminţii helenice:
psihologiei interne cât şi ca autor. :

contribuţia . indoatât în

privinţa -

Ca. psihologie, facem cunoştinţa unei lumi noi, de spirit
independent, cutezător până la temeritate, însă lipsit de

critică. E deajuns:să menţionăm figura reprezentativă a. lui
Akchilleus, — cel ce se. retrage în cort pentru o pricină!
personală şi reintră apoi. în luptă numai ca să-şi răsbune.
un prieten scump; cel ce plânge, alăturea de regele inamic
Priam, bătrâneţea jignită şi redă corpul lui Hector, —şi

"vom înţelege deplin acea, lume de acţiuni epice, de care
răsună întreaga poemă a războiului.
. c."Autorul, adică personalitatea ce s'a numit Homer, este
onian, precum o arată netndoelnic limba de care se foloseşte, -.

“Puterea lui. de sintetizare, iscusinţa cu care a unificat şi
-

1) Astfel s'au şi provocat variatele interpretări ce sau 'dat miturilor şi mitologiei, începând cu Euhemeros, care vede în mituri un
capitol de preistorie (concepție primită şi chiar executată în isforia

universală a lui Diodor din Sicilia)

până

la infructuoasele

stră-

„ duinţe ele
Mythologiei comparate, în: deosebi ale şcoalei „meteorologice“ întemeiată de Ad. Kuhn, exagerată de A. Miillee şi purificată întrucâtva, pentru Greci, de £. Preller..

—
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ârmonizat resturile vechiului
tezaur mitic, inert în essenţă,
cu tânăra viaţă helenică, în
care încolfeau dejă semințel
e :
-unei superioare. cult

uri, tace tocmai obiecțul de admi
raţiune:
a secolelor. Prin puternică lui
originalitate creatoare, Homer”
topește la un loc

aceste două lumi, aceşti doi term
eni extremi
ai unor civilizaţiuni ce se ati
ng-întrerupându-se ; şi le tope
şte
sub specie unius coloris. Fâră
a părăsi majestatea divină
a naturii, Homer işi face dint
r'iusa numaiun cadru în care
va aşeză majestatea umană,
Zeii există cu toate atribuţi
ile
lor. asupra naturii; dâr
ei. există mai CU Seamă
pent
ru
oameni; au chipul şi asemăn
area oamenilor ; se luptă
pentru

oameni,de partea

sau în contra lor, ca în răzb
oiul Troei,
"Astfel, prin această infuziun
e a spiritului nou în mate
rialuj..
vech

iu, Homer opreşte de a intră
cu totul în întuneric baă“trâna civilizaţie a substratului
etnic ce a premers helenismului.

şi, în acelaş timp, dă impuls
lumei helenice spre eliberarea spiritului. In locul cort
ejului nesfârşit de juzi externi
*
apare pentru prima oară jude
cătorul superior intern—corn:

știința,

|
„Deci geniul acesta al unității i
armonice şi al indepenPenței epice, Homer,
s'a născut în lumea ioniană.
Acum să cercetăm o parte din
aceste puncte mai deaproap

e, |

'$ 89 Materialul mitic. Religia
are multe puncte comune cu
mitologia, însă nu este

acelaş lucru
evoluţia ştiinţei despre ant
ichitatea
câni cercetările asupra
feligiei eline
cu studiile.de mitologie Com
parată.

cu ea. E drept că în
clasică a fost un timp
se confundau aproape.
Astăzi, aceste încer- .

cări sunt considerate.ca neisbu
tite şi deci părăsite,
“Intr'adevăr
un act

, trebue să facem
religios şi o naraţiune

ă

o precisă deosebire înt
re
mitică
- Act.ul religios are

-o nului; consecvent, sen
timentul de pietate către
acea divinitate ; altul extern —
expresiunea formală, (în
con
dițiuni
determinate de timp,. loc
şi persoane), a credinţei
şi
senţimentului faţă de divinitat
e; cultul.
,

„Este evident că nici actul intern, şi, mai puţin
cel exter

n,
nu are întru nimic de a face cu
acea parte narativă care
înfăşoarca
ă un văl poetic viafa fiecărui
Zeu, şi care se
numeşte mitologie.
a
Confuzia a venit 'de acolo: că multe
mituri au isvorit

din chiar cultut zeului respectiv; al doilea
, că încă din 'antichitate,

în practică, nu s'a dat niciodată atenţia
cuvenită
spre a se observă această distincţie ; al.
treilea, ea a provenit şi din vraja exercitată de poezia 'home
rică, .

_$ 90. Dar dacă o confuzie între religie și mitol
ogie este

Până la un punct explicabilă,un amestec între
religia adevărață

"a poporului şi mitologia homerică este o agevă
rară erezie,
în care astăzi nu mai este permis nimănui să cadă.
- Ca 'să întelegem cât de mult a stăpânit
erezia, vom

pomeni doar exemplul frumoasei pozzii a lui Schill
er «Die

Gătter Griechenlands». Citind mişcătoarele versur
i ale poetului german,ne simţim foarte aproape de «religia>
lui

"Homer,

Veselie,
trăită
după

însă foarte departe de adevărata religie a Grecilor,

frumuseţe,

aevea —iată

lipsă de griji, cu un cuvânt

ce

ar fi fost

poezie

viaţa şi religia Grecilor

această creaţie poetică; să se observe de pildă numai

calificativele primei strofe:
Da
- An

ihr noch die schăne Welt regieret,
der Freude leichtem Gingelband

Selige Geschlechter noch gefiihret, Schoene

Wesen aus dem

Fadelland !

"-Ach,da ever Wonnedieust noch gliinzte,
Wie ganz anders, anders war es da!
Da .man deine Tempel noch bekrinzte,

Venus Amathusia|.

- Deci zeii cârmuiesc o lume frumoasă ; legătura lor de lume
o formează doar veselia şi voea bună; generaţiile sunt feri-

cite, ființele sunt minunate ca în poveşti, etc, Tabloul acesta,
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» dacă ne aminteşte ceva din viaţa. olimpi
a zeilor
că

homerici,

- este însă: cu totul impropriu pentru a ne caracteriză viaţa
poporului grec în legăturile ei cu ordinea divină,
Schiller posedă în această creaţie o mare putere de evocare a amănuntului fabulos; el este însă greşit asupra at_ mosferei generale în care învălue ideile şi sentimentele poe-

ziei. Religia poporului grec, (ca a tuturor popoarelor privite.
în massă), are şi ceva profund serios ; ea este stăpânită de
asal sentiment special, care nu îngădue să transformi toate
mişcările vieţii. într'o neîntreruptă sărbătoare, încărcată de
jocuri, de cheturi şi 'beţii; şi, acest element serios se în-

tâmplă a fi tocmai essenţialul. Ca să nu

luăm

de cât ex-

tremele: să ne gândim numai la jertfa omenească de la început sau la influența oracolului asupra vieţii publice şi par-”
ticulare, influenţă care a durat până târziu, şi vom înţelege
uşor acel, «profund serios>, pe care l-am aplicat mai sus
religiei poporului grec.
|
.
.

.

a

Ă

Că pe alăturea s'au strecurat cu timpul şi alte deprinderi, unele chiar de pronunţat caracter vesel,” umanist, aceasta esta şi adevărat şi natural, căci viaţa a evoluat şi a eva-

luat tocmai spre umanism.

a

Că, tot pe alăturea, poeţi de geniu ca Homer, au anţicipat evoluţia lentă spre umanism a poporului, şi au creiat
cu elementele asprede veche tradiţie ale religiei populare,
o 'lume nouă în care umanul trece în planul întâiu iar divinul
trăeşte în funcţiune de uman
— şi acest fapt îl socotim atât
de adevă:at şi de important, în cât formează tocmai obiectu,
„cercetărilor noastre în această parte. Deci nu trebue să se confunde în special atmosfera
homerică, divină şi umană, cu religia “poporului
grec, considerat chiar la generaţiile contimporane cu marele poet.

Atmosfera homerică divină conţine mai ales zeii olimpiei,

atmosfera

“seamă zeii

religiei populare

adevărate

chthonici 1). Și, pe

când

o formează

zeii Olimpului

mai

cu

Sunt,

1) Această osebire a făcut-o mai întâi H. Miller în Mytholo
gie der
griech. Stămme I—l 1861,

—
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în cazul cel mai rău, prelucraţi de
Homer, schimbându-li- se.
“prin “aceasta pe alocurea chiar
caracterul essenţial, zeii
chthonici, de cari Homer nu s'a prea
apropiat, şi-au păstrat
tocmai de aceea cu mult mai mult
vechiul caracter propriu.
e
:
.

-

”

=
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Afară de aceasta; chiarîn sânul Olimpulu
i găsim atâtea
elemtnt>
de

Orientului

asemănare cu vechile religii natur
aliste aie
asiatic, în. cât dau impresia
că prelucrarea

homerică a atins

această lume cu

deosebire în „partea

ei
activă (ev "2ovăyet) adicăîn ce a devenit
ea cu timpul, nu în ce
era caracterul ei originar. Spre exemplu,
caracterul originar, ca să zicem aşa, static al iui Apol
lon este de a răs-:
pândi lumină, în calitatea lui de soare
ț"H)tos) dar activitatea
adausă lui Apollon (prin evoluţia spiri
tului) este cu totul
nouă şi desfăcută de orice prejudecată mist
ică ; este umană
, prin excelenţă: Apollon devine un artis
t, un vânător cu
chip nespus de frumos, etc.

Tot aşa, Zeus este Neehyepiza ; el disp
une de îulgere, «:răsneşte din înălțime»; dar cât de uman
este el în
acţiune, spre exemplu atunci când
nu are curajul să în- frunte pe Hera! etc. In Sfârştit, asupra naturali
smului zeilor

homerici.
mai putem cita cerul (03pxy6s), timpul (p6voc),

pământul (La:a), marea (Oce) etc., care sunt divin
ități, la
început simbolizâni "natura, cu timpul şi cu.
progresul
umanismului, luând înfățişări antropomorfe.

Un rest mai evidant al fazei prehelenice, prins. în treac
ăt

de Homer este de văzut într'unele catificativa anim
alice, care
revin stereotipic, ca foz:c “Hpr, Aavrăate "Adv; precum şi
atâţia monştri animâlici ca sirenele, centaurii, etc,

Din acest tezaur mitic, pe care lumea niykeno-kret
ică îl

aduce la -massa

civilizaţiei helenice,

culege

bună parte din elementele mitologiei sale.

marele

poet o

”.

$ 91. Contribuţia helenică însă este aceea care dă acestui
material viaţa, sufletul şi, spiritul nou-—cutezător de f.pie
eroice,
|

„Acest spirit se întrezăreşte' limpede în toate fibrele poe-
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melor homerice; el arată cu” evidență progresul umanist
incomparabil, săvârşit prin altoirea seminţiilor indo-euro- :
"pene pe vechea civilizaţie a pămâtului grecesc.
Subiectul în sine, modul epic de tratare şi scopul ce
urmăresc poemele homerice, sunt trei puncte caracterizante,
din care putem privi opera aceasta.
„

„" Subiectul „Iliadei — mânia lui Akchilleus, cu urmări așă de

- funeste pentru armatele greceşti, denotă un sentiment aşa
de personal şi egoist, încât simţim dela început, dela pri-

mul vers, că ne aflăm întro lume ego-centrică, -o lume în

care omul cuprinde în el punctul de gravitate al preocupărilor.
- Şi, mai departe, acea mânie nu părăseşte pe e:ou decât

când este covirşită de un alt sentiment tot aşa de egocentric, însă mai puternic: durerea pricinuită de moartea

amicului său Patroklos.
Subiectul

Odysseei—iîl

formează

e

lupta pe care o duce ne-

înfricoșat «iscusitul şi mult răbdătoriuil» erou împotriva pie-.

diciior pe care i le pune în cale Posseidon, zeul mărilor.
Este interesant şi aici punctul de vedere umanist, atât de
înaintat, încât până la urmă omul birueşte, omul-erou
epic:Odysseus îşi vede şi «scumpa lui ţară străbună> şi «fumul
ieşind pe coşul casei sale» ; e] poate să moară cu sufletul liniștit.
Modul epic de tratare nu este altceva, decât punerea
la
cât mai multe încercări a unei voințe înverşunate,
omeneşti,
pentru ca triumful final al acestui om să fie
cu atât mai
strălucit pentru dânsul. Și, fiindcă este vorba
de progresul
umanist, acest triumi se Săvârşeşte chiar împotri
va divi-

nității. Nici momelile dulci ale zânei zânelor, Kalypso
(îi
Yeioy Kahvb), nici ademenitorul cântec
al (Sirenelor nu”

au izbutit să abată pe Odysseus din calea
sa. Un -sentiment precumpănitor, de nimie egalat, sentime
ntul iubiriide
patria strămoşească şi de căminul său,
îl mână cu succes

până acasă 1),

|

NI

!) Poezia, epică, precutn vom vedea,
deschide drumul şi spre
drama elenică, a cărei caracteristică
este tot o voință de proporţii
epice ; deosebirea stă în actul final
unde, în tragedie, apare o putere nouă, mai mare ca a zeilor, în
fața căreia nimic nu rezistă —
21431, destinul, Drama

elenică este, astfel, poezia voinfelor înfrân
te.

.

s.

.

Scopul
menţionat
divinității,
distracţia

id

—
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urmărit de “puemele homerice este, precum am-:
mai sus, estefic. Nu se are în vedere cinstirea
nici vre-o expresiune cultuală ci pur şi simplu
societăţii feudale, cu regi şi principi, cari bucu-

roşi ascultă la mese aezi de

felul lui Phoemios şi Demo-:

dokos, cântând şi acompaniind cu lira recitarea isprăvilor
fericite ale oamenilor — ză 7) ăvâpăv,
|

__În erarhia scopurilor toate se subordonează. celui din
urmă; şi, în poemele homerice, scopul final este săplacă,
să distreze. Elementul mitico-religios este doar oparte din
m.terialul de care. se serveşte marele poet; dar: tocmai .
prezenţa acelui element ne oferă antiteza divino- -umană,
din care partea dintâi apare numai ca accesoriu al celei din
urmă.
Ă
O singură pildă ne va lămuri şi antiteza şi această psichologic, Vajnicul luptător Tydeid Diomedes cutează .în luptă
să rănească pe însăşi zeiţa Apkrodite ; aceasta se duce la
mama sa Dione -şi i se plânge că un muritor. a ajuus săo
rănească.
scad,

TE4vuy 25,

pe fiica sa:

DZ) 320

zoo. ţăp 61] chic v "Oua

rifaus EP 20

Couar 'Eyovre

"et âvâpăv.. 1).

a

_

Dione întâmpină

sf

lată cum

Se vede uşor din această situaţie, cât «ste de scăzut
prestigiul divin în raport cu cel omenesc; versurile de maj

sus ne dau această caracterizantă antiteză,
r

PIN

N

&

» 1y Iliada, V. 382—3885:
*

„Rabdă

copila mea,

rabdă,

oricât

eşti de îndurerată !

Mulţi dintre cei cei şederm în lăcaşurile olimpiene,
Am pătimit de Ia oameni...*

Concepţia despre moarte şi
viață la Homer
$ 92. Omul, devenind nu num
ai subiect gânditor, dar şi
obiect al propriilor lui preo
cupări, este apreciat şi iubit
de
Societatea homerică.... însă
atât cât trăeşte aicipe pământ
,
sub

lumina strălucitoare a lui Helios,

A
ae
„ Viaţa palpitantă de emoții,
viaţa încărcată de plăceri, de
| lupte şi suferinţe întâmpina
te
de un. om în Carne şi oase,
cu sânge, cu artere în care
circulă sufletul —ntimai această
viață a-e
Trecut

farmec pentru lumea şi concepţia
lui Homer,

dincolo, în lăcaşul întunecat
al lui Haides, ceeace
„a fost odată aici cu demnitate şi
mândrie <un om», este acum
acolo o umbră, o contra-facer
e umană, fără cosistenţă,. fără
sensibilitate, fără reaiitate.
deci,. ”
Mi

„

24 ua

Săvarây “a Dap?

Tai

, *02voos5.
Bovhoiu:nv
2zăpovnos o Vrrevinev î))o,
,
"Avâgi ap arhipo, d ui Biot
oe zo0)de %r),
"H zâory veus3o ratare OuEpor
op ăvăosety.

„ Astfel Akchilleus
cobo it acolo

înainte

mort, întâmpinăîn Infern pe Ody
sseus
de

Vreme

spre a cercetă destinele.
|
2ci mai bine lucrător de pământ
la un altul, la un nenorocit care de abia are e] însuşi
cu ce trăi, de cât împărat
peste toate . umbrele-morţii
cei fără fiinţă |

Pentru a

puteă o-clipă numai să ia grai
u şi cunoştinţă, umbrele acestea din imperiul lui Aide
s şi al Prsephonei, âu tre=
1. Odys., XI, 488—491,
__„Âh, luminate Odysseus!

-

Să nu-mi mai vorbeşti
Eu aşi dori să slujesc pe pămâ
tu
nt la un altul, cu ziua, de moarte!
desmoştenit care însuşi deab
ea se hrăneşte, însă nicicum la vre-un
să comand peste umbrele .mor
nu doresc
ţii“,

în

)
—
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buit să guste sângele victimelor pe care Odysseus le tăiase .

pentru aceasta»

o

si

Priamos, bătrânul rege al Troiei, deşi sub povara durerii
pricinuite de uciderea lui. Hector, cel 'mai scump fiu al său,
"vine totuşi cu daruri la picioarele lui Akchilleus ; văzând voinicia şi frumuseţea eroului grec, «el are puterea de a-l admiră:
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Peste: tot, precum se vede, umanismul. isbucneşte din psichologia lui Homer: Omul trăeşte viaţa, doreşte a o irăi
intens ; el iubeşte frumosul fizic, îl cultivă şi îl admiră —
fiind ceva real,
,
Incă un exemplu va fi poate destul de sugestiv iîn această
privinţă.
Răsboiul troian devenise lung şi istovitor. Pentru “tinerii
„cari muriau ca şi pentru bătrânii trăiţi în zile bune, el era
o calamitate pe. capul Ilionului ; şi toate acele suferințe se
trăgeau dela o femee! Ce putea fi, în'logică obişnuită, mai

uricios pentru bătrânii înţelepţi ai cetăţii de cât această
femee? Ari fi în drept să o vedem blestemată, urâtă, vor-

bită derău. Şi totuşi a fost deajuns ca frumoasa Helenă să le
iasă în cale, pentru 'ca acei bătrâni, uitând ca prin farmec neca-

zurile războiului.să-şi şoptească unii altora cuvinte ca acestea:
«Nu e păcat c de mult două neamuri, Troenii şi Aheii,
Pentru-o femeie ca asta tot luptă și patimi îndură;
" Tare şi-a duce la chip cu o Zână...» ?)

Astfel apare Homer la pragul
„ helepice;
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