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PREFAȚA LA PRIMA EDIȚIE
On doit demunder de ma part

- Que je cherche la verită
pas que je la trouve.

et non

D'Alembert L'Encyclopedie

Credința și știința, deşi au b origine
comună,
totuși diferă prin caracterele lor, de
oarece, în

prima,
doua,

predomină

nevoia

de

afectivitatea

a

cerceia,

de a

iar,

în

observa

cea

de

a.

și dea

experimenta, chiar de a reproduce fenome
nele na-

turei. Cea dintâi, sub formă de religiune, se adre-

sează mulţimii, am aice umanităţii, căci nu
există
nici un popor care să nu aibă o formă
de religiune.

Știința, din contra, este măi mult sau
mai puţin

apanajul

Unui

număr

restrâns

de oameni,

cari

se şi bucură de foloasele ei. Oricum ar fi, credi
nța

„Ca și ştiinţa sunt atribute ale ființei
omeneşti,

ele

evolauiază în timp şi în spaţiu, iăr mediul şi
mora- :

vurile, în care trăește omul,au o mare
influență

„asupra desvoltării lor. Și una și alta cond
uc La lucruri mari, la fapte mari, atunci când
urmăresc
Un Scop nobil și frumos. Din nenorocire,
știința, ca
şi credința, cunosc eclipse care nu numai
că nu

—
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înalță pe om, dar îl şi scoboară. Să ne gândim că
dacă creştinismul a însemnat cea mai mare revo-

luţie și renaştere

cerdoți,

cari

morală

și-au

a

uitat

omenirii,

menirea,

acei

sa-

au înjosit a-

ceastă morală, au creiat inchiziția și torturile care
rămân pagini urite în istoria religiei creștine. Tot

astfel este și pentru ştiinţă. In adevăr, dacă prin
ea omul tinde la cunoașterea lumei şi ia binele în

general și ameliorarea

„fi mai nobil ca
descoperirea
cea
aibă pe

de ' altă

soartei omenești, ce poate

ştiinţa ?- Dar vai, care .este
mai frumoasă .care să nu
parte

aplicații

neomenești

şi

Să ziu producă
perioadă de restriște și de durere.
Incepând cu focul, cea mai importantă descope7ire a omului până la armele de războiu, la explo
sibile (dinamită, etc.), la avion, care ne înalț
ă până
în atmosferă, la locomotivă, la vapoare şi la submarine, chiar

„trebuinţate:
ironie

a

namita,

la radio-telegraji
toate
e,

şi spre

a „distruge

soartei, - Nobel, "care

a

au

fost în-

omenirea.

Ca

descoperit

di-

agent grozav. de distrugere,
tuit
un premiu. pentru pace. Inţelegem ade insti
ce Picard, întrun moment de disperare, a încercat să

facă un fel de rechizitor al ştiinţei
și de ce alții
pe omul

sSlăvesc

Rousseau,

Drimitiv,

care pretindea

după

pilda

lui

J.J.

că omul e născut bun

$ numai civilizaţia l-a înrăutățit. Dacă
căutăm să
ne ridicăm la
o concepție mai înaltă a acestui an-

tagonism aparent al credinței şi
științei, am
în
principiul
bineluj
şi
al răului
9

concepție care a existat

vedea
veche

în mintea
mult timp, deoarece cel mai vech omului de foarte
iu exemplu al acestui dualism
în Zend-Avesta.

se vede

Această

conflictul.

a

figurează

sfântă a Perşilor,. unde

De

„carte
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între bine și rău, reprezentați
prin zeul bunătăţii,
Ormuzd

, şi zeul distrugător
Ahriman, a tradus,
în
mod
concret, o cugetare
omenească,
care
Sar putea exprima astfel : fiec
are lucru bun COn-

ține un germen rău, şi vice-versa,
fiecare rău conține un
germen

de

bine, -De

aci,

ar

treb

ui
să rezulte echilibrul între anti
teze, între idei extreme, . credința” să rămână în
sfera 'senină
a
idealului, să aibă drept scop. bine
le
umanităţii, .
aceia ce ar urmări şi credința lu
minatăde știință.
Să fie fenomenul dela Maglavit cev
a efemer, cât.
durata unui anotimp, pe care
frigul şi rigorile ier-

„nei îl vor învălui întrun lințoliu
sau va renaşte
Chi

ar în acest- an sub forma uno
r clădiri monumentale,
cum ar fi o biserică, o şcoală
sau un

spital ?

_

|

Fără să fac un pronostic - sigur,
ași fi înclinat

spre această a doua eventualitat
e şi la aceasta mă ..
îndritueşţe oarecum spontanei
tatea fenomenului
care a impresionat pe cei maj mulț
i, cari au fost

la Maglavit în Lunile din vara anu
lui trecut.

Vor
veni, poate, mai mulți sau mai
puțini credincioşi
Aceasta e indiferent, dar
“pentru
mine
cre- :
-dința este un sentiment prea
puternic spre a se
stinge deodată; sunt prea multe exe
mple în istorie care dovedesc contrariul.
5
|

„Am fostfericit să constatcă români

buni de

inimă Sau oferit ca să facă planul pentru
biserică,
iar alții să dea materialul de construcţie, în
afară
de sumele colectate. Ar fi bine însă ca. cle
rul buminat să facă probe.de devotament şi desint
eresare,

să înlăture

bănuelile

care planează. asupra

unora:

din ei, să sublimeze mişcarea pornită din
sufletul

primitiv dar onest al lui P. Lupu, pen
tru ca Magla-

—
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vitul să devină un loc de reculegere pentru creştini,

„un locaș de mângâiere pentru suferinzi, îar pentru
cercetări o adevărată clinică unde adevăratul om
„de ştiinţă, sincer şi onest, va putea să pătrundă şi

"mai mult în natura acestei fiinţe fragile, omul, pe

care Blaise Pascal o aseamănă cu o trestie cugetătoare.

In

acest

opuscul

am

evitat orice

polemică

“sterilă cu autorii cari au păreri deosebite de ale
mele. Am emis o hipoteză care poate nu este cea
adevărată, spre a. explica fenomenul dela Maglavit ; rog însă pe aceia cari cred altfel, de a reezamina acest fenomen în mod obiectiv şi împarțial,

cum am făcut eu însumi. Să studieze evoluția co-pilului, a familiei şi a unui popor din punct de
vedere al sistemelor religioase, şi atunci îşi-va da
„seama că aceea ce domină, în prima linie, ființa
noastră

este afectivitatea.

Aceasta

se traduce

prin

sentimente variate care însă guvernează ființa noastră și domolește, uneori, impulsiunile inteligenței,
- făcându-ne mai buni. Astţel ne dăm. seamă câtă
energie 'se găsește

în

sufletul

omenesc,

care tre-

bue însă călăuzită. Sentimentul datoriei poate să
eziste, uneori, mai desvoltat la ființele fără o educație

deosebită,

iar egoismul

atroce

la oameni do-

taţi cu o inteligenţă superioară. In momentele cri-

tice prin care trece un popor,

al fiecăruia

sentimentul datoriei

dintre noi ne poate

salva și duce la

victorie chiar. Nimic nu e mai impresionant decât
cazul radio-telegraţistului de.pe vaporul „Titanic“,

rămas până la ultimul moment la postul său, sal-

vând astfel onbarea ţării pe care o reprezenta. Nu
avem

decât

să

ne. gândim

la Ioana

d'Arc,

care

a

liverat Franța de cotropirea engleză. Deși ipoteza
ce

am

emis-o.este incompletă,
-

o recunosc

eu

în-

-

—
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sumi, totuşi ea a găsit Un răsunet în sufletul multor. oameni de elită.
Sper că oamenii politici, în special intelectualitatea olteană, vor da un Concurs efectiv, înălțând
la Maglavit

_„probând

o

și de

biserică,

data

o

școală şi un

aceasta că înțeleg

dispensar,

valoarea

morală, redeșteptată atât de puternic prin umilul
păstor dela Maglavit. Oltenia are atâția oameni
politici importanţi, chiar și şeji de partide precum
şi oameni bogați. Aceştia să nu uite că bogăţia nu
este o virtute, ca morala, iar sărmana noastră înte-

_

ligenţă este covârşită de fenomenele

naturei. Mo-

_rala însă, ca și sentimentul datoriei, salvează wnoarea unui popor şi îi asigură un loc demn în concertul națiunilor.

Aceia ce ma îmboldit să scriu opusculul de faţă
este criza morală pe care o sirăbatem în- acest
moment, precum şi restriștea ce a cuprins
su-

fletul oamenilor cinstiți. Nu vedem chiar în republica cea mai-puternică, acolo unde civilizația a
înfățișat cea mai înaltă expresiune, petrecându-se

un fenomen cu desăvârşire întristător pentru dem-

nitatea omenească, adică fuga pe furiș a lui Lindvergh, acest erou al ştiinţei și al curajului, părăsindu-și patria spre a-şi pune la adăpost odrasla
de frica gangsterilor? - Ce rușine pentru omenire
şi pentru civilizația ei! Cu câtă amărăciune vedem, după realizarea idealului milenar al Romă-

nilor atâta putreziciune în societatea noastră. Sca-

ra valorilor răsturnată.

Dispreţul pentru "munca

cinstită, care e înlocuită prin afacerile veroase la
care asistăm de mai mult timp. Viața ușoară şi plină

de plăceri până la frenezie este rostul
al unor români

sau

principal

streini, care înşală naivitatea
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noastră.
Mizeria și igmoranța în care se găsește
„neamul românesc. Lipsa de interes pentru ocupațiile nobile ale ştiinţei desinteresate, cultul min-.
ciunei și disprețul pentru cuvântul dat. S'ar părea

că avea dreptate Talleyrand când spunea ,cuvân-

“tul e dat omului spre a-și ascunde gândirea“. Jocul cinstit, fair-play, nu e- cunoscut decât jucăto-

rilor de tennis. Nobleţea lui nau e înțeleasă de elita

societății noastre.
Zată atâtea motive care m'au silit să studiez cazul dela Maglavit, unde un umil țăran, propovă-

duește în cuvinte simple, uneori istețe, o morală
„Prin excelență omenească şi creştină și 'care a găsit o. resonanță fără
mii de oameni, dela

omul

seamăn în sufletul a sute de
ţăranul
analfabet până la

cult, care își dă seama de dezastrul

care ne amenință.

1935.

moral

*

PREFAŢĂ LA A DOUA EDIȚIE
Este rar ca O monografie să se epuizeze la o lună
după apariția ei. Este o dovadă că această carte a

găsit o adevărată resonanţă nu numai în sufletul
mulțimei,

cum

rezultă

din succesul

celor 5.confer

rințe cu subiectul de față, dar chiar. în sufletul a-

— celora pentru care credința, deşi având forme deosebite la diferite popoare, face parte
integrantă
"- din activitatea sufletului omenesc.
Neapărat: că

pentru. mințile înalte

- trupare, în forme

credința

nu înseamnă

în-

concrete, a unor ființe superioa-

re, dar un ideal la care ele aspiră. Nu e dar de mirare de ce Eddington, astronom modern celebru, .
autor al unor lucrări admirabile asupra structurei
stelelor și căruia nu i se poate atribui
afirmații

„teologice pripite, se exprimă în modul următor :
„sS'ar putea, poate, să zicem ca o concluzie
scos din argumentele date de știința modernă,

dela 1927

încoace

religia a devenit

de.
că

occeptabilă

|

pentru o minte științifică rațională. Dacă preve„ derea noastră se confirmă atunci putem ofirma că 1927 a văzut eliminarea
definitivă a cauzalităței
stricte de către Heisenberg, Bohr,
Born şi alții,
Acest an va reprezenta, cu siguranţă una din cele
mai mari epbci în desvoltarea cugetărei știinţice“.
" Această frază a lui Eddington este răspunsul ce
se poate da acelora care din necunoştință de cau2ă tratează una din cele mai mari grave probleme
ale psihologiei.
|
.
Autorul
1 Iunie 1936
P. S. Aflu în ultimul moment

că la Maglavit

s'ar

fi făcut delapidări tocmai de aceia care aveau da-

toria să fie cinstiți. Autorii lor trebue să fie denun-

țaţi oprobiului public.

1

T — LOURDES ŞI MAGLAVIT
In faţa fenomenelor prodigioase, cum sunt:
răsăritul şi apusul soarelui, erupția vulcanilor
, fulgerul și trăznetul, vijelia, înălțimea uriașă.
a munților, întinderea nemărginită a mărei,.omul,
ca și
Oedip,

caută

să. deslege

aceste

taine ale naturei.

Natura însă nu vrea, decât. cu“ greutate,

pe față

secretele

ei. De

aceea,

omul

să-şi dea

crează,

forțe

supranaturale și zeii Qin cer cari animă elementele
naturei. Existenţa unor ființe care conduc natur
a,
pe care au creiat-o și care li se supune, devin
e o
nevoe imperioasă.
Numai studiină fiinţa omenească, în evoluţia ei,
ne vom putea da seamă de înțelesul miracolelo
r
săvârșite în templele” antice, ale diverselor popoa
re,
precum

și mai

de

şi la Maglavit,

curând

în

Oltenia

aceste

două

localități,

la Lourdes,

deși

noastră.

Am

depărtate

țiu, deosebite prin moravuri și rit
având o mare afinitate, prin faptul

în Franţa,

apropiat
în

spa-

religios, dar
că eroii ace-

stei drame, o copilă de 14 ani, franceză catolică,

şi un bărbat tânăr, oltean ortodox, cu o mentalitate simplă, păstori şi puțin instruiți, sau chiar neștiutori de carte, dar simțind în sufletul lor pulsarea unei forțe deosebite care îi împinge să să-

—

19 —

vârșească fenomene însemnate, pe care
cărturarii,
prelații, sau oamenii politici n'ar fi fost
în stare să
le facă. In virtutea constituţiei lor speci
ale și a
inconștientului dinamic, au provocat
o mișcare
afectivă, de ordin
mistic
religios,
cum de mult
timp istoria, n'a avut să, înregistreze.

Am crezut folositor să 1e studiez 1a lumina
psiholog

iei și a moralei în cinci conferințe, din
care
două au avut lor la, Fundaţia
Carol, la 3 şi 24.

Noembrie 1935, ora :6 seara.

II. — LOURDESŞI BERNARDETTE SOUBIROUS
Totul era pustiu și tăcuţ pe malurile
râului Gave.
lă stânca Massabieille, de lângă Lourdes,
mic oră-

„Șel din sudul Franţei, la poalele munţilor
Pirinei,
în ziua de Joi 11 Februarie 1858, zi frig
uroasă şi cețoasă, când o fată de 14 ani, Bern
ardette Soub

irous,
- Yeni acolo cu sora sa 'Toineţte şi
cu prietena 'sa
Jeanne Abbadie, după vreascuri
de făcuţ îoc. In
spatele

ei, orășelul

apropiere - era oprită

nemişcate.,,

Lourdes

dormea,

iar ramurile

moara

plopilor

din

stau

|

|
Și astăzi ? Astăzi pe acea stâncă” se
găsesc trei
biserici, imnu

rile și rugăciunile se înalță
în aer;
e zi, chiar pe :vreme rea, fără cred
inci
oși și
fără rugăciuni; de altfel,
unii streini s'au stabilit
la, Lourdes și nu vor Să mai
plece. Aproape tot
timpul anului întâlnim acolo
mii şi mii de oameni
nu

veniți uneori cu trenuri speciale.
Pelerini din

toată
lumea, chiar din părţile cele
mai depărtate, umplu *
străzile orașu

lui, bisericile, peştera din stânca
Massabieille și locurile care o înconjoa
ră.-După statistici autentice, la Lourdes vin
anual cam 300.000

„pelerini.

|

Pa

-
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,

Cui se datorește această schimbare ? De ce vin

acești pelerini ? Pentru că în clipa în care Bernar-.
dette Soubirous se descălţa ca, să treacă gârla, care
o despărţea de stâncă, ea a văzut în peşteră, deasupra

unui

măcieş,

pe

Fecioara

Maria,

pe

care

dupe aceia a revăzut-o încă de 17 ori și pentru
că Si. Fecioară i-a vorbit și i-a dat noi energii prin
poruncile care au ajuns la auzul ei,

-

Bernardette Soubirous Sa născut. la 1 Ianuarie
1844, din părinţi săraci, cari apoi au fost complet

Tuinați. Şase

luni după

naștere îu încredințată

unei femei din Bartres, sat din apropierea lui Lourdres, anume Marie Aravant, care o ținu la ea cincisprezece luni, apoi părinţii ei o luară acasă. Fata .
“avea o sănătate normală, dar în 1854 fu atin-:
“să de o formă ușoară de holeră, după care îi rămase o_slăbiciune a plămânilor. Cu toate acestea, .
era o fată voioasă și ascultătoare ; certată, nu: Tăspundea.
La 14 ani nu ştia să citească, nici să scrie.

" Pentru a-i ușura familia, — în Septembrie 1857
— fu luată qe aceiași femeie care o alăptase, Ma-rie Aravant tot la, Bartes; acolo i se încredință păzirea, unei turme de oi. Deşi Marie Aravant voia
să o înveţe carte seara, lecţiile mergeau cu greu,
din cauză că, Bernardette părea că are o memorie
ingrată, căci nu

putea

învăţa

îrazele

ce

i se repe-

tau de mai multe ori, poate şi din cauza insuficienței profesoarei improvizate sau fiindcă nu înţele-

gea repede cuvintele -franceze, Bernardette
obișnuită, să vorbească în dialectul local.

fiind

In sufletul Bernardettei creştea treptat dorinţa
"de a părăsi Bartâs și să vină acasă, în Lourdes, să

—
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urmeze. școala, și să se prepare

serios pentru prima

“comuniune. Dorinţa, ei cea mare era de a învăţa catechismul.. Se

nuarie 1858.
La

întoarse

-

vârsta de

deci la

SR

Lourdes

la

15 Ia-

|

|

14 ani, Bernadette era în stare să

facă toată gospodăria, şi să vadă de sora, sa, şi de

doi frați mai mici, în lipsa părinţilor, cari se duceau la lucru.
.
-.
!
=
Să
La 11 Februarie 1858, mergea, cum am spus,
cu

"sora sa și cu o prietenă, spre a strânge vreascuri

din pădurea comunală,

trebuind să treacă cana-

lul care dă în gârla
numită “Gave, se aşeză jos
pentru a se descălța. . Bolnăvicioasă, „avea
privi-

legiu de a purta ciorapi, pe care nu-l aveau celelalte fete sărace din partea locului, și a mânc
a
dese ori pâine

în loc de mămăligă

(Imilioc),

pe

care stomacul ei n'o suporta.
Sora ei, Toinetite,
mărturisi că ea, şi cu fratele ei Jean Marie erau
geloși pe ea; câte odată, când se certau între ei, o

băteau și îi luau pâinea, Bernardette, evlav
ioasă,

îi plăcea: să se ducă la biserică. De. aceia
sora ei și

prietenele îi spuneau

bisericoasa. -Bernardette ți-

nea de rău-pe

cei cari:

decât

prea

înjură ;

era, - rușinoasă.

Când trecea, cu prietenele ei prin câte o gârlă
cât
de mică, le spunea că e mai bine să-și ude rochia
s'o ridice

mult.

In momentul când

găsea, pe malul Sârlii, un sgomot

ca acela

se

care

prevesteşte furtuna, o făcu: să ridice ochii și să
în-

toarcă capul; privi Plopii care se găseau pe malul
apei, aceştia nu se mișcau câtuși de
puţin. Crezu'
că s'a înșel

at și scoase înainte ciorapii
apa. Cele două prietene ale Bernarde spre a trece
ttei îşi lepădaseră reped

e

saboţii

(încălțăminte de lemn),

ciorapnu
i purtau ; cu saboții în mână “trecuseră

—
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apa canalului care, în acea, zi de început de Fe-

bruarie, era, rece ca ghiaţa. Toinette și Jeanne

A-:

însă

se

badie se plânseră de frig. Acelaș zgomot

repetă. Uitându-se în toate părţile

văzu lângă o

peșteră carese afla la o distanţă de 5 metri de ea,

o femeie tânără,

dioasă, înconjurată

extraordinar de frumoasă şi rade lumină. -Bernardettei

îi fu

îrică, își scoase mătăniile din' buzunar şi îngenuchie. „La dame“ (doamna, cum numea de acum

înainte Bernardette vedenia) făcu semnul crucii,
ceeace și Bernardette repetă, şi apoi se rugă,
La

„urmă Sf. Fecioară, căci ea era,îi spune:

„Gloria

.

Patri et filio et spiritui sancto“ şi îi făcu semn să,

vină la ea, dar Bernaradette nu îndrăzni
Sî.

Fecioară,

care

se

găsea

într'o

şi atunci

'deschidere

vală a peșterii, se retrase şi lumina pieri.

og.

|

|

Bernardette se descălță complet și dup
'ce ă
trecu
prin apă, își ajunse prietenele cărora le spuse:

„Nu aveţi să, vă plângeţi că apa, e. rece, căci e cal-

dă ca apa

de vase“. “Aceasta era în Februarie!

Bernardette mărturisi acasă surorii sale ce văzuse

Şi auzise; aceasta, repetă

mamei

sale. A doua apa-

riție avu loc la 14 Februarie, când Bernardette
merse la peșteră, întovărășită de-vreo douăsprezece fete din partea locului. In urmă

vedeniile se suc-

cedară, regulat, în total 18. Ultima apariţie a, fost
la 15 Iunie 1858. La a, treia, apariţie, Sf. Fecioară.

i-a declarat : Nu-ţi făgăduese să te fac fericită în .
lumea aceasta, ci în lumea cealaltă“, Şi a, poftit-o
să mai vină 1a peşteră 15 zile consecutiv.
_

De aci încolo începu

să intervie

jandarmeria.

De câte or! Siornavdalie vena, între orele 6-1 dim.,
iu

Diez,

îmbulzea

unu

arie

extazul,

și uni

din ec în zi razi uirorenră,

Una

se

52 găseau

—
şi jandarmii.

Fata
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era

-

bănuită

de înşelătorie,

mai ales din cauză că tatăl ei, Francois Soubirous,

fusese arestat în prevenţie 8 zile, acuzat fiind de

un furt, de care se pare că nu era vinovaţ,
Entuziasmul religios la Lourdes

crescuse

4

în ce mai mult iar în aceeaş măsură

deveniră

mai

rorului,

care

pătimașe.

Chemată

în

încerca 's'o intimideze,

din ce

și discuţiile
faţa. procu-

Bernardette

nu voi să-și dea cuvântulcă nu se va mai duce la

peșteră.

Comisarul

semenea,

s'o sperie ; el

de poliţie Jacomet 'cătă: de acredea

că

fata

e învățată

de familie să facă pe vizionara pentru a obţine be-

neficii materiale. Pentru a înlătura orice bănuială,
tatăl fetei, Francois Soubirous își luă, în faţa au-

torităţilor, obligaţia de a împiedica, îata să meargă .

la peșteră.
|
Totuși în ziua de 21 Februarie, de dimineaţă
„de tot, Bernardette veni la peșteră, ca de obicei,
întovărăşită de mama sa şi de unele din mătuşile

“sale, Un medic din Lourdes, d. Dozous, care asista
la această a şasea apariţie, ne-a lăsat o descri
e-

re a, acestei zile. Iată ce ne spune:

Mulțimea

o

„aștepta evlavioasă. Fata nu se mira de marele
număr de oameni care o înconjurau şi păru că nu
le dă, nici o atenţie. Spontan, lumea, se dădea
la
o parte să-i facă, loc. Bernardette îngenunchie
în
locul ei obișnuit şi începu

să se roage.

brazul ei se făcu palid, apoi galben

Curând

o-

ca, ceara. Cei

„de faţă înţelese că vedenia se produsese.
Din cauză

că lumânarea aprinsă pe care o ținea în mână

stingea din cână în câna, căr: băter vâniui ae,
ea o dedea mătușii sale învenunchiaţi Mn
ca

spre a i-o recprince.

de

|
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Așa dar, deşi în extaz, Bernardette “nu-și pierde

(| controlul simţurilor și al mișcărilor.
UL Totuşi, când Bernardette era în extaz, d-rul Doe zous voi să vadă starea circulaţiei și respirației.Ii
e

luă pulsul, care era liniștit, regulat, respiraţia era,
uşoară, ; nimic nu indica o supraexcitaţie nervoasă.
D-rul Dozous fu profund turburat de aceste constatări care nu corespund cu ceeace se vorbește În:
cărţi despre catalepsie
şi histerie. Continuând a
examina, pe Bernardette, băgă de seamă că figura
A ei,'după o expresiune de fericire, se întristase ; două
lacrămj îi căzură, din ochii ei. Intrebată de cauza
acestei schimbări, Bernardette îi răspunse: „Sf.

Fecioară, după ce mă
tându-se- undeva

peste

privi își întoarse ochii uicapul meu.

Pe

urmă mă

privi iarăși. O întrebai ce o supără..Ea îmi răspunse : „Roagă-te pentru bieții păcătoşi, “pentru.

lumea atât de frământată”.
La a '1-a apariție, d. Estrade, om fin şi cult, care
era de față, avu o impresie profundă și crezu în

sinceritatea, Bernardettei, care spunea că Sf. Fecioară i-a încredințat taine pe care nu trebue: să le
spună nimănui, nici chiar duhovnicului ei. La a
8-a, aparițiune, Bernardette adresă celor prezenţi.
un apel la pocăință, pentru păcatele lor și aleal-.

sa-tora,. Sf. Fecioară cerea ca, lumea, să primească,

crificiile, mari şi mici, pe care viața le impune,
apoi descoperi un isvor, în timpul extazului, scor- |
monind pământul cu mâinile, în locul arătat de
Sf. Fecioară, /
- Bernaradette” era tot atât de indiferentă la, aclamaţii câţ și la critici. Ceeace surprinde la Bernardette este desinteresarea ei absolută. Ea nu primea

lucruri venite chiar de la
sau de si
darurile de bani Pe
|
A IITE

ae

_

”

—
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inalte fețe bisericești şi pe care nu avea nici un mo-

tiv să nu le primească. Era lipsită, cu toate că a-

junsese celebră, de
nici urmă de amor

cea mai mică vanitate, n'avea
propriu. Iar atunci când era

„chemată în fața autorităţilor,

era plină de siguranţă

dar modestă şi senină, Cât era de desinteresată,
vedem din următorul fapt : Intro zi, cineva
îi

* băgă pe furiș, câţiva bani de aur în buzunarul
„Șorțului ; cum își dete seama de aceasta, îi dădu

înapoi ca și cum ar fi ars-o. Nu primea nici lucrur
i

sfințite : medalii, mătănii. Necredința preoților în
spusele ei, o jisnea. Când i se făcea obiecţiuni, spu-

nea numai: „Nu pot să vă lămurese
le, nu sunt învățată“ sau chiar „Sf.

însărcinat să vă spui ceeace am

fac să credeţi”,
Numărul

i

pelerinilor

toate lucruriFecioară m'a

văzut, nu să vă

din! satele „Vecine

mereu, dar unii spectatori nu

creștea,

credeau în. realita-

tea vedeniilor ;. alţii chiar nu o puteau
suferi pe
Bernadette. Uneori, când afluenţa era
foarte mare,

Bernadette a fost protejată, şi condusă
1a peşteră
de câţiva soldaţi și de guardul câmpenos
c, impre„Sio

naţi de extazele ei. Chemată în faţa
iudecăto

rului de instrucţie, care o ameninţa
cu închisoare
dacă se mai duce la peşteră, răspunde
cu curaj că,

atât timp

cât va trăi, se va duce.

Iar, plecând

de
| la! judecător, spuse mamei sale că
nu-i e frică de
nimeni, căci. Sf. Fecioară o păzește.
'Trebue să, spu--

nem că funcționarii administrativi şi jude
cătorești
erau de bună credință, cu toată severita
tea, lor.
La a 14-a apariţie, Sf. Fecioară
îi ordonă să
spună preoțilo
r

că

doreşte

„capelă în grotă şi lumea

că, se

să vină

construiască

o

acolo în proce-

siune. Clerul însă se ținea, rezervat
; unii din preoți

|

—
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își bătea chiar joc de aparițiune. Un preot
, Peyramale, careo admira, îi atrase totuși atenţia
că nu
preotul, ci episcopul e în măsură
a hotărî proce- .

siunea.

|

,

Ministerul Justiţiei voia să interzică acest, cult

ilegal al Sf. Fecioare în peșteră. Subprefe
ctul
și
judecătorul încearcă să împiedice manifest
area religioasă la grotă dela 4 Martie; preotul Peyr
amale

„Se opuse însă cu înverșunare la persecutarea
Ber-. nardettei.
|
Do
„In această zi, Joi4 Martie,

locuitorii

din judeţ

„ Toiese pe toate drumurile care duc la, peșteră, unde

„. Bernardeţte .sosește înconjurată de jandarmi. Pre-

zența acestora era, necesară, spre a face ordine şi
s'o protejeze căci atunci când s'a întors:
acasă,

„pelerinii amenințau să-i devasteze casa spre a
lua
diferite lucruri'
ca amintiri,

„Pe această vreme, Bernardette făcea, — cum se

zice, —

minuni ;

așa

de pildă reda, vederes/ unei

fetițe aproape oarbă, sărutând-o, iar un copil e 12

„ani, foarte bolnav de ochi, fu vindecat;
după ce
-îu spălat cu apa din fântâna descoperită de Ber-

»

nardette.
!
Laa 1-a apariţie, deși în timpul extazului mâna,

ei era în contact cu flacăra lumânării ce o avea

întotdeuna

câna

era în extas, Bernardette

na,

căpătat nici o arsură,1).
|
|
La 25 Martie pe când şedea, în genunchi și avea,

vedenia,

Bernardette

întoarse

de mai

ochii spre. fundul peșterei, aranjat

multe

ori

de credincioşi.

ca o biserică. Una, din prietenele ei o întreabă : De
1) Orice neurologist nu se va putea abţine
nuiască în aceste atacuri de extaz, accese de
-

,

să nu păhisterie.

2
ce te-ai uitat; la statui, la icoane, la vase şi la, îlo-

rile din: această

capelă 2“.

„Fiindcă Sf. Fecioară se uită într'acolo
plăcere, şi eu făceam

la fel“ —

răspunse

cu

Bernar-

dette.
La 27 Martie are o apariţie nouă, în: care Sf. Fecioară, îi desvăluește că ea, este Imaculata Concep-

ție.
_

a

N

Pelerinii devin

dince

|

în ce mai

numeroşi.

Un. raport al medicilor din localitate conchide
că Bernardette nu e bolnavă; șefii clerului
se opun.

__1a internarea, ei, cum voiau. să facă autorităţile civile, care voiau-să pună capăt acestui cult ilegal al Sf. Fecioare

și eventualelor

le bănuiau,. deși cum
milia, ei erau

cu

totul

fraude

pe care |

am spus, Bernardette şi fadesinteresate,

ne

primind

nici un ban, nici un cât de mic dar dela, pelerini.
Locuitorii din Lourdes după

ce construesc gratis

o şosea la, peșteră, captează apoi apa din izvorul
descoperit de Bernardette.
Sf. Fecioară
spusese.
Bernardettei şi prin ea tuturor creștinilor: „Mergeți de beți și vă spălați la fântână“. Aceasta, este

un simbol care fu înţeles că toţi creştinii trebue să
se purifice de păcate, iar, pe de altă parte, să se
- scalde în isvor spre a se vindeca. De peste o jumătate de secol s'au publicat, cum vom vedea mai
jos, vindecări miraculoase, din care unele 's'ar părea că turbură rezultatele ştiinţei. Dacă asupra
corpului

poate

influenţa

pelerinajului la ' Lourdes

contesta, influența

asupra minţilor

se

a fost

însemnată. Multe suflete turburate s'au vindecat
acolo.. Aceasta probează că miracolele sunt tot- -

deauna utile, dacă nu necesare.
Procurorul general acuză pe Bernardette

că e

.

—
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mincinoasă. Preotul din Lourdes, Peyramale, împiedică însă autorităţile (prefect, primat, procuTor) să interneze întrun ospiciu pe Bernardette,
spunând: „D-lor sunteţi liberi să faceţi ce credeți,
însă vă rog să comunicaţi prefectului că, cu, preo„tul Lourdes-ului, mă voiu găsi pe pragul casei lui
Soubirous și nimeni nu va intra
decât
trecând
peste mine“, căci el avea convingerea că Bernar„dette nu este nici bolnavă, nici înșelătoare, .
..
Bernardette devenise o putere, întreg - oraşul

Lourdes țiriea la ea: o vorbă, un strigăt, ar fi pu-

tut să aducă conflicte grave. De aceea autorităţile .

au renunţat la: proectul lor, și de aci încolo Ber-

nardette nu mai fu supărată de nimeni. Din nenorocire, din copilărie, Bernardette fusese . atinsă
de tuberculoză, care în cursul anilor devenise din. |
ce în ce mai gravă. Săptămâni și chiar luni întregi
era, silită să, stea în pat. Insă vocaţia, ei religioasă,
o îndreptă să intre, curând după vedenii, în mânăstirea călugărițelor dela Nevers, unde deveni cunoscută sub numele de sora Marie-Bernard. Avea în-

tenţia să trăiască acolo, ascunsă, uitată de lume,

dorea, să fie socotită ca un nimic. Rugăciunea ei
necurmată, meditaţia, continuă, apoi noteie găsite în carnetul ei intim arată în cel mai înalt grad,
dorința ei de a deveni o adevărată. sfântă, iar.
dragostea ei de adevărurile spirituale era neîntrecută. A îngrijit şi bolnavi. Ca infirmieră era blân-

dă, delicată,
nelor

ce

înțeleasă,

nu

dar .straşnică în îndeplinirea

primea

dela

și nepreţuită

admitea

medici.
de

ca Sf. Fecioară

Totuși,

superioara

era
ei,

să fi vorbit unei

ordinecare

fete:

amărite și ignorante. Bernardette suferea, însă prin

suferință, se înălța

suileteşte. In Februarie

1879,

—
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ftizia luă o formă galopantă și Bernardette muri _
în Miercurea Paștelui, zicând: „Sf. Marie, Maica
- Domnului, roagă-Te pentru păcătoasa de mine“.

Corpul Bernardettei fu îngropat

făcut

în centrul

capelei,

unde

întrun cavou

rămase

venerată

Biserica

catolică,

până la, 22 Septembrie 1909, dată când se constată,
„cu prilejul: desgropării, că nu intrase deloc în putrefacție.

In

1925 fu

făcută,

da

“sfântă, și așezată, într'o raclă simplă, într'o capelă,
dela intrarea Bisericii Mânăstirii

Sentimentele

din

Nevres.

religioase ale Bernardettei

găsind

ecou în sufletul pelerinilor din localitate, din Fran-

ţa și de aiurea, au dat un impuls manifestațiilor
sentimentului. religios, îns'a
câ
constr
tuit

o basilică și o biserică.

o criptă,

|

Cripta a fost în mare parte tăiată în stâncă. La

ea se mergea

prin

două galerii. In criptă

este a-

proape întuneric, pentru că lumina zilei este micşoratăde vitralii. Se vede însă îlacăra
tremurătoare a 23 de lămpi. Pretutindeni străluc>şte pe .

„zid, sub reflexele

de

lămpii, inimi

vermeil, şi alte

ex-voto

de

aur,

de argint

de marmoră

repre-

zentând părți ale corpului 'lăsate de aceia, cari s'au

criptei: se înalță o basi- .

lică în stilul secolului al XIII-lea.
L'Eglise du Rosaire (biserica mătăniilo
r)
este la a”

celaș nivel cu grota. Aşezată în fața,
care este despărțită, printr'o terasă,
mătăniile pe care le avea în mână
când se prosterna și se ruga înaintea

basilicei, de
ca amintește
Bernardette,
Sf. Fecioare. -

>

La Lourdes, când e multă lume, slujba religi
oasă

» începe la miezul nopţii. Ea ține până la prânz la
.

-

pm map

vindecat acolo. Deasupra

—
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altarul grotei cât și la aitarele basilicei
Şi biseri- .
cei mătăniilor.
Peierinii se roagă,

beau apă din isvor.
„de-i scaldă Ja; piscine.

Du
în genunchi, în îaţa peșterii;

Brancardierii due

bolnavii
|

Unii pelerini, Bretoni și Vendeeni, urmează
drumul pe care-l făcea, și. Bernardette, adică
dela, biserica parohială, din' Lourdes la stânca Massa
bieil-

le ; ei străbat o parte ain oraș cu prapurele în
vânt,
cântând rugăciuni.
A
a
Toate clasele sociale se întâlnesc aci: nobili,
ţă-:

rani,

ofiţeri, literați,

lucrători.

din toate provinciile Franței

Toate

costumele

și din diferite ţări,

toate limbile sunt reprezentate aici. Vine

chiar din fundul Oceaniei. .
Vara, pelerinii :se roagă toată
grotei.
o

La. Lourdes

din

,
fața

se poate constata încă, - și azi -mi-

nunile pe care le face credinţa —

munții

lume

E
noaptea în

loc,

după

cum

care poate muta

este

scris în

Sf.

Scriptură. Acţiunea sugestivă pe care o produce
întregul spectacol dela Lourdes este incomparabilă. Ea are chiar asupra boalelor organice o acţiu-

ne mult mai mare decât aceea pe care o pot admite medicii. Când . vedem evlavia, nemărginită,

credința fără limită a, bieţilor bolnavi, ne expli-

căm, până la un punct. de ce această acţiune sugestivă poate să fie atât de mare.

SR

Dar, când oamenii cu judecata, rece, printre care

în primul
numai

rând: suntem

afecțiunile

fluențate

prin

noi, medicii, socotim

tuberculoase,

sugestie,

care nu

reprezintă

cam

pot

că

îi in-

jumătate

din cazurile care își caută vindecarea la Lourdes,

.
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iar, pe de altă parte,

având în vedere

că pentru

tuberculoși greutățile călătoriei, emoţiile prin care

trec și lipsa sfaturilor medicale sunt atâţia factori
răufăcători, trebue, după cum admit şi mulţi mediei

catolici, ca bolnavii să fie preveniţi în această,

privință. Afară de aceasta, de multe ori insuccesul

pelerinajului la Lourdes

zdrobeşte

sufletul boina-

vului, care pornise de acasă cu atâta entuziasm, -—

constată,

d-rul german

Aigner!).

Jean de Beaucorps2) descrie totuși următoarele
cazuri vinăecate la Lourdes:
Leonie Levâque a venit, la 15 Iulie 1908, la Lour-

des, &vând pe frunte o leziune de 5 cm., cu două
“găuri care supurau şi pentru care. suferise în zadar șeapte operaţii. Nu putea, să mai înghită de
15 zile, decât apă. Starea ei generalăera
, gravă,
şi suferea foarte mult. Aflându-se în grădină la

Lourdes, se produse vindecarea ei: subită la ora 6
din. acea zi, în timpul unei slujbe. religioase. Din
acest moment, bolnava merge, mănâncă, şi doarme

fără suferințe. La, miezul nopții rana începe să se

cicatrizeze, cicatrizarea

fiind

completă - după

2

zile — fapt constatat de medicii dela Lourdes și
de medicii obișnuiți ai bolnavei.

Henriette Hauton avea înfățișarea unei mumi
i
uscate, din cauza vărsăturilor permanente și a
u-

pei diarei incoercibile'1a
, care se asociaseră, de 9

„ani,

hemoragii

ale stomacului

și intestinelor. A-

ceste fenomene au durat ani de zile.
Ajunsese să
aibă 18 kilograme greutate. Transpor
tată la Lour-

1) Die Wunderheilung von Lourde
s.de Dr, "Fa. Aigner.

Die Umschau
2)

Contele

1 Januar

Jean

de

1913.

!

Beaucorpș. Lourde
— s
les guerisons.

—

des fu

frecată

se dă un pahar

pe
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piept

cu

apă

din piscină,

pahar opri definitiv

vărsăturileşi chiar

ria. A doua zi, fiind pe un brancarăd,

“procesiunea, trecea şi bolnava
tarea,
„Mam

disente-

în timp

primea

strigă :
Da

Toate fenomenele dispăruseră brusc, pofta
reveni

și bolnava,

de

se transformă. într'o

fată sănătoasă în timp de 2 zile. După

tărea 50 de kilograme.

ce

binecuvân-

simţi că îi revine
brusc forte- și3
vindecat ! Ce bun e Dumnezeu !”.

mâncare

i

cu apă îngheţată ca să bea, -Acest

!

3 luni cân-

i

La 16 Iulie 1912, Dr. Jean Bon a prezentat public în faţa, Facultăţii de medicină din Lyon,
o
teză intitulată : Asupra
câtorva
vindecări
dela |

Lourdes, din care luăm următoarele :

„In 1906, un ziarist Jean de Bonneton ceruse

ca

"Lourdes să fie închis în numele higienei : Dr. Eugene

Vincent, - profesor

agregatla

medicină din Lyon, răspunde

bazându-se

facultatea,

pe știrile pe care le primise

multe. mii de doctori atât francezi
în modul următor:

Cine sunt medicii care

de

d-lui de Bonnefon
dela mai .

cât; și străini
Ă

au redijat certificatele

„ dela Lourdes? După profesorul Vincent dela Lyon

350 medici au iscălit

că „își îndeplinesc o dato-

Tie recunoscând că la
Lourdes
se. petrec vindecări neesperate, printr!o acțiune specială,
pe care știința n'o cunoaşte şi pe care n'o poate explica

numai prin forţele

naturei“.

interni ai spitalelor,

42

Şi printre”

numele

trecute în această listă. găsim 42 interni şi foşti
medici.şi chirurgi

ai spi-

talelor, 12 -profesori de Facultate şi 2 membri ai

academiei de medicină

(Duret, Ch. Fiessinger) .

.

—
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Trebue să se știe că la Lourdes bolnavii
sunt examinați de medici la sosirea lor și: după
aceea.

La pagina 172 a lucrărei salas, Quel
gues cas de
gucrison de Lourdes et la foi
qui guerit” Dr.
Vouch ne dă cazul D-rei Aurelie
Huprelle
care,

după Dr. Hardivilliers, prezenta Ia 20
Aprilie 1895,

„când

acesta

o văzu

berculoză pulmonară.
După

întâia

oară,

|

o lună toate simptomele

fenomene

de tu-

E
se agravaseră. Se

formase o cavernă mare sub clav
icula stângă.
Dispnea,

durerile

toracice,

junghiurile

tează tabloul. Dr. Hardivillicrs o revăzu compleccână sia
- suit în trenul pentru Lourdes
la 19
nava semi-agonică

împiedica

August.

Bol-

pe vecinii din vagon

să doarmă din cauza respirației
zgomotoase. AfaTă, de aceasta, geamurile fuseseră
scoborâte din ca-

uza putoarei respirației ei. La
7 de dimineaţă brancardierii o iau în primire, o
hemoptizie se produce
pe când bolnava era transportată
astfel la peșteră.

Intinsă pe o pânză

prelle fu cufundată

în formă

de hamac,

în piscină, După

de constricţie

și de

li6 dela Lyon,

membru: al Academiei

anxietate

urmă

D-ra Hu-

o senzaţie

o bun

ă stare
„desăvârșită. Bolnava, se dec
lară vindecată. După
aceia mâncă cu poftă Şi dormi
un somn reparator.
La biroul de constatări dela
Lourdes, prof. Sou-

de'medicină,
examinând bolnava, chiar în acei
aș'
zi
de 21 August, cu ar.
Boisarie

=

, nu putu constata vreo
urmă
de leziune tuberculoasă. La
30 August Dr, Hardivilliers constată și el că
toate simptomele de tuberculoză dispăr

useră,

După 13 ani, la 3 Februa
rie 1908, D-rul Giraud
făcând radioscopia D-re
j Aurâlie Huprelle con
s- tată leziuni vech

i

de tuberculuză, vindecate.
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Prof. Maurice Letulle, membru
a] Academiei de

medicină, confirmă și el
“tuberculoza acestei bolnave, eliminând ipoteza unei
afecțiuni
nervoase

(histeria) .

”

d

|

|

|

Prof.. Gudniot, fost preşedinte al Aca
demiei de
medicină, fu de aceeaș părere cu Letu
lle şi conchi- se că având în

vedere intensitatea, leziunilor
și repeziciunea, vindecării nu se poat
e explica prin da- tele actuale ale ştiinţei.

Când Carrel, ilustrul învățat; dela
Rockfeller Institute din New-York, era tânăr
prosector la Lyon,

„Îngrijea pe o fată de 12—13

ani atinsă de

o supurație recea, fossei iliace drepte. Dup
ă toate tratamentele medicale și chirurgicale
neobţinând nici

o ameliorare, imitând pe Charco
tși pe

recomandă bolnavei să, se ducă, 1a, Lou alţii, Carrel
rdes. |
„La o mas

ă la care participă mai mulți
profesori, de la Facultatea de medicină.
Carrel povesti numai faptele

miraculoase, nefăcâna nici un com

„Inutil să mai insistăm”, tăie protesor entariu.
ul C... cu.

vântul lui Carrel,

„Cu asemenea

idei, q-le,

pot să
spun că nu vei avea nici un rost prin
tre
noi.
Nici
odată Facultatea de medicină din
Lyon nu-ţi va
deschide porțile“, *
a.
„Atunci“, zise Carre]

Și s'a dus în America,

”

„dacă este așa, mă
la.

Institutul

duc...“

Rockefteller

unde a devenit o lumină a, biologiei mod
erne,

Molinery, fost intern al spitalelor, dă
4 cazuri de
vindecare la Lourdes şi anume:
un cancer, un
„ morb al lui Pott, o encefalită, o tube
rculoză pulmo-

nară. Vindecarea şi în aceste cazuri a fost
bruscă,
atunci

anormal

când

boala

atinsese

și în contradicţie

maximum,

ceeace

cu mersul

progresiv al

pare

|

.
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boalei.

Neapărat

că

—

se fac rezerve asupra acestor

pretinse vindecări.
”
Intro teză prezidată la Paris de Loeper, decan
fiind q-l Roger, d-nul Henry Monier spune 1)
că:
Bolnavi gravi, suferind de turburări funcționăle

și organice : diferite, recunoscuţi
incurabili sau
foarte încet curabili de către medicii care îi îngrijeau, au fost vindecaţi

brusc, o femeie pe când se

găsea la, bae la pisicină, altele două, pe când asis-

„tau la slujba religioasă. Femeia care schio
păta
fiinacă îi lipsea trei centimetri: la membrul
său
inferior drept, n'a mai schiopătat, “ambele
sale

“membre inferioare âu dobândit o lungime egală
;

acele femei care nu mai puteau să se aea jos din
“pat, și să meargă, una fiind cahectica, înain
tată,

cealaltă fiind atinsăde boala lui Pot complicată

cu paraplegie, s'au sculat și
au mers.

Din acest moment, aceste “bolnave au
reluat,
odată cu revenirea funcțiunei normale
-a corpului

lor, viața pe care o duceau înainte de boal
ă; semnele boal
ei au disp

ărut repede. Autorul crede că bolnavii-s'au vindecaţ fiindcă au
crezut
Și .în privința autenticităţii acestor vind
ecări sunt

sceptici,
pentru care efectele credinței
nu
pot
înv
ing
e legile naturii.
ă
.
Zola, care în 1892 a..vizitaţ Lourde s, a întrebuințat, în romanul său cu acelaș nume, o met
odă criticată de medicii dela Lourdes,
Pe de a parte, a
negat, în parte, „miracolele -constatate acol
o,
lar

pe de altă parte, a căutat să
le explice. 'Teoria,
lui se reduce 1a, fraza: „Suflu
l.vindecător al mulți-

1) Dr. Henry Monier. Etude med
icaleae quelques gu6-.
survenues ă Lourdes.

rison

Th&se 'de Paris,

7

Avril

1930:
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milor”,

care se

referă la atmosfera morală
dela
„Lourdes cu rugăciuni, cu fior
ul religios care pă- trunde până la oase, sau ae Sug
est
dim

la o putere

curativă

psihică.

ie dacă ne gânZola

nu

precizează încă, care din aceste două
forţe intervine.
Pe. de altă parte, Zola schimbă chia
r faptele înromanul său (,„Lourdes”), după cum
arată Jean de Beaucorps în cartea sa „Lourdes
”,
Lourdes,

la un banchet

deşi chiar la,

ce i s'a oferit de liberii cu-

getători, spusese că deviza lui este
„faire de la
verite et encore de la verite»,
In romanul lui Zola, Beaucorps găsește.
descrise
la repezeală 20—30 vindecări întâmpla
te realmente

la Lourdes. E drept că Zola cercetează,
și 4 vindecări importante, pe care le văzuse.
însuși, dar
pe care

le prezintă tendenţios. Unul din cazu
rile
vindecate din roman să reteră la,
un personaj în- chipuit. Cele
lalte

cu miracole

3 nu

copiate

corespund

după

natură.

cu

faptele reale,

Iată-le:

1. Clementina Trouvâ, atinsă de o
osteo-perios-

tită

a calcaneu

lui, rezistentă la tratament
după |
Dr. Cibiel din Lusignan (Vienne), şi-a
cufundat în

apa, dela Lourdes piciorul bolnav
,şi l-a scos vinde-

cat imediat. Faptul acesta, e contirma
t

pri

ntrun
proces verbal făcut imediat de mai
mulţi medici.
Zola în romanul lui o tratează pe boln
avă drept

exageratoare,
lungat.

2. Marie

vindecată
DN

Lemarehand

însă

întrun . timp
i

înde-

atinsă de lupus al

feții
și având o parte a corpului paralizat
a fost
ă descrisă în toate amănuntele de Zola. Sosită Ia Lour-

„des la 20 August 1892 se. prezintă la pisci
nă a
doua zi, 21 August, pe la, orele 4 p. m. Intră
în
bae, fără ca apa să-i fi atins faţa, şi simţi o arsu
ră

i
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g&roasnică care sa

răspândit

A
în tot corpul.

După

durere, se simţi foarte bine și smulgându-și pansamentul strigă: sunt vindecat
!“. In -adevăr partea

„paralizată se putea

mișca, tumefacţia rănilor dis-

păruse, supurația încetase, cicatrizarea se făcuse
instantaneu. Acest fapt fu constatat imediat de Dr. d'Hombres, care se găsea atunci la piscină, Vindecarea ei fusese atât de însemnată încât medicul
ei curant, Dr. Nâelle, nu o mai recunoscu. Şi în
acest caz, Zola descrie bolnava ca fiind vindecată
“lent, prin aplicaţii constante cu apa dela Lourdes.
3. Maria Lebranchu, descrisă de Zola sub nu- mele de la Grivotte, o îtizică în gradul al III-lea,
cu bacilul lui: Koch în proiuziune.
Scuipa sânge
aproape zilnic. Pleacă în stare gravă la Lourdes;
pe drum era gata să. sucombe. Ajunse la Lourdes aproape în agonie, la 20 August 1892. Chiar
în ziua aceasta fu dusă cu brancardul la, piscină;
băeșiţa, nu voi să o lase să intre în apa rece ca.
- ghiaţa fiindcă îi era, frică că va muri în bae; dar
bolnava ceru cu insistență. Deabea intrată în bae, .

simți dureri atroce. I se părea că i se arde pieptul -

cu un fier roș, pe urmă simţi o bună stare nespusă
și sări în sus, simțind că are putere în picioare şi
strigă : „M'am vindecat !“.
:

Această îtizică care de 9 iuni nu părăsise patul,

merge, se duce la grotă, apoi la biroul de constata-

„re unde se găseau vreo 30 medici. Examinată

de

câţiva, dintre aceştia, încheierea a fost că ea era
perfect Vindecată; nu se mai găsea nici urmă de
- leziune pulmonară. Și Zola, care era atunci de faţă,
o descrie în roman ca pe o femeie cu o mare voință
şi cu o bucurie de a trăi tot atât de mare, care spusese de mai înainte că se va, vindeca. Vindecarea,

—
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după Zola, fusese deci în cazul de faţă rezultatul
*

unei sugestii. Din acest punct de vedere orice
neurologist, nu poate avea o părere cu totul
deose-

-

bită de aceia o romancierului. Cele mai multe
din

vindecările numite miraculoase sunt datorite auto-

sugestiunei, care se sprijină pe dorinţa, şi credi
nţa

bolnavului de a. se vindeca,
III. —

MAGLAVIT

|

ŞI PETRE. LUPU

|
-

„ Comuna Maglavit e situată în Oltenia, între Ca:

lafat și Cetate,în dreptul cotiturei pe care o face
Dunărea înainte de a se îndrepta spre Calafat.

Comuna, are peste 5.000

suflete

şi e situată

la

vreo 4 kilometri de malul Dunării. Intre
fluviu
şi Maglavit e lunca, teren inundabil, acope
rit
cu nisip şi pădure tânără,de salcâmi, care au
fost
tăiați rămânând buturugile şi lăstari. In anul
1907,

la 14 Octombrie se naște Petre, fiul lui Gheorghe

Preda

Lupu,

locuitor

sărac

din

Maglavit.

De

mic rămânând fără tată, a trăit nenorocit lângă o

mamă care îl iubea puţin. In urma unei boale, văr-

satul, rămase surd și mut,și trăia ascultător
şi
blând în casa unui tată vitreg, plin de răutate,
„care îi dădea, cu multă părere de rău, o bucată
de mămăligă. Când s'a făcut ceva, mai mare mun“cea la plugărie alături de tatăl său vitreg; mai
târziu, pus să, păzească vitele „sătenilor, simbria,

ce o lua intra tot în chimirul acestuia. Vitele însă

au fost mai blânde cu bietul Petrache căci îl făceau să uite răutatea oamenilor, de aceia el le iubea

mult. Când vedea pe cineva, că da în o vită,i se
umpleau ochii de lacrămi şi după ce proprietarul

-
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ei își potoea furia, Petrache se ducea, și mângâia
locul lovit de biciu sau de ciomag.
Mai în urmă și-a făcut o stână pentru oile sătenilor şi și-a înjghebat o mică gospodărie. S'a căsăș gostorit cu o femeie săracă. dar înţelegătoare “Şi
podină. Au un copil.
Petrache Lupu este un om cinstit cum rar se
mai găseşte altul. Când uneori în turma lui intră
o oaie-străină nu are astâmpăr până ce nu dă

de păgubaş. Inapoiază banii găsiţi şi silește pe alţii
să facă la fel. Astfel când a găsit zece mii de lei
i-a dus stăpânului. Iarna tatăl său vitreg, ca să se
încălzească, fura crucile din cimitir, şi făcea foc cu

2le. Petrache plângea, şi tremura de mâhnire, departe de foc, să nu-l ajungă căldura și nici lumina
lemnului morţilor.

Când

au adormit cu toţii, a luat

„crucile şi le-a, dus 1a cimitir, înfigându-le la fiecare

din mormintele” de unde fuseseră luate.
— De ce iei umbra morţilor, tăticule? Lasă cru-

cile acolo, săracii, să le ţină umbră!” zicea Petrache Lupu. Cinstit şi credincios ajunsese Petra-

che Lupu la vârsta de 29 ani. Fusese reformat din

armată pentru „debilitate mintală” şi greutate în
vorbire. In ziua de 31 Mai 1935, era într'o Vineri,
trecând Petrache Lupu în dreptul a trei buturugi

"din pădure, i-a eşit în cale un moș cu barbă albă

“şi lungă până la brâu, mustăţi foarte lungi și împreunate cu barba. In loc de îmbrăcăminte avea
peste tot numai păr alb ca mătasea, care îi acoperea corpul până jos ia degetele picioarelor, ca

un fel de sarică ciobănească.

Sta în aer, la vreo

2 palme de pământ. Dela, el venea, un miros așa de
- frumos cum nu se întâlnește la nici o floare de

câmp

sau grădină —

ceva, care aduce cu mirosul

—:33
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de smirnă. Moșul i-a, spus: „Nu-ţi
fie frică. Să te
duci să spui la lume, la părintele,
la, primărie Şi la
biserică,
că dacă

oamenii nu se potolesc, dacă
nu țin sărbătorile, dacă nu se lasă de
rele și dacă nu
vin la bise
rică, atunci, foc, atunci le rup
muncile”.
aceste cuvinte, “Moşul sa înăl
țat întrun

După

nor

pătrat şi luminos.

Când

a ajuns P. Lupu

la
stână, n'a spus la nimeni nimic,
ca să nu fie luat
în

râs. A doua Vineri (7 Iunie) i-a eşit
în acelaș
Moșu

loc

l

din

nou

"mai spus la lume ce

în

cale

care

ţi-am

i-a zis:

—

„De

zis?” Petrache

ce

--

i-a răs-

puns: — „Am uitat” și s'a închinat
, apoi a adău—

gat

„Doamne

iartă-mă,

că am

să

spui!”

—
„Bine, te iert, dar să spui la
lume
tot ce
ţi-am poruncit”. Apoi Moșul a dispărut
ca, și întâia
dată.

Petrache

Lupu

sa

închinat,

însă

la târlă și de data aceasta n'a spus la ajungând
nimeni nimic, frica, că lumea va râde de'el
, fiind mai puter-

.

nică decât. porunca, „Moșului”.
A treia Vineri (14 Iunie), în acelaș
loc

dățile. precedente, l-a oprit; iarăș Moşul zicâ ca şi.
ndu-i::
— „Dece n'ai spus la lume ce ţi-am spus
întâia şi

„a doua

oară?” Petrache

i-a răspuns

şi

de

data

aceasta: — „Am uitat”. Moșul,
cu glas gros şi tare,
i-a zis: — „Nu te mai iert”. Totu
și după ce Pe-

trache i-a, cerut, iertare, făgăduindu-i
că. de data
aceasta îi va îndeplini porunca, Moșul a
cuvântat

iarăși: — „Să spui la lumea cu care te întâ
lneşti

că dacă nu se potolește, dacă nu țin sărbător
ile,

dacă, mai fac rele, dacă nu vin la biser
ică, să se
roag
e,

dacă nu

Trup muncile”.
„duc

se apropie, atunci,

P. Lupu

întâiu la oi”,

Moșul

i-a zis: —

foc,

atunci

„Stai,

i-a răspuns:

—

le .

să mă
„Haide

că merg și eu“, P. Lupu i-a zis: — „Hai, Moșule“.
3

|
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Au plecat amândoi spre stână. Moșul mergea, însă
prin aer, la, două, palmede pământ. Ajuns la stână,

P. Lupu a trecut să mulgă oile. Moșul care stătea

lângă, el îi spunea mereu: — „Să te duci chiar
acum în sat și să spui la lume”. La stână se mai
găseau atunci” Ioniță Săvescu din Maglavit și alt

cioban mai mic, Florea N. Pavel, care au auzit cum

vorbea Petrache cu „Moșul'“' pe care însă nu-l ve-.
deau, nici nu-l auzeau și l-au întrebat pe Petrache
- cu cine vorbește. Petrache, când voia să le răs-

pundă,

îi venea amețeală

și nu

putea

scoate

o

vorbă. După, ce .și-a aranjat treburile la stână,a
plecat spre sat, întovărăşit de Moș. După vreo 50
60 metri de drum, "Moşul i-a spus: — „Am să mai
vin odată, după ce tu vei fi spus la lume și să
_văd

facă

ce o să

Petrache
glas

gros:

lumea.

s'a închinat
—

„Să

te

să-ţi

Am

iar Moşul
duci,

port

i-a mai

auzi“.

spune că, i-a mai lăsat o vorbă mare,

de grije”.

spus

Petrache

cu
mai

dar pe care

nare voie so spună nimănui, până ce Moşul nu
vine iarăși. Și Moșul s'a înălțat tot întrun nor
pătrat

și luminos.
„A doua zi, Sâmbătă, Petrache Lupu a, fost deşteptat din somn. de o putere care îl împingea să

„meargă în sat. Pe la 10 dimineaţa, a început să
povestească cele petrecute nevestii sale și la, toți
cu care se întâlnea în drum, la primărie, precum
şi preotului Bobin, pe care l-a găsit acasă. Au ve-

nit “apoi
Calafat.

ziariști și funcţionari
-

Duminica, la biserică,

pe

la

dela

poliția,

din

sfârșitul predicei,

pe când Petrache şedea cu capul plecat a simţit că
cineva nevăzut l-a apucat de bărbie și i-a ridicat
capul în sus. Atunci a văzut în altar, plutind prin

i

=

aer, pe

acelaș

„Moș”,

35

care

cei, al binecuvântării adică,

—.

i-a făcut

semnul

cru- .

De aci înainte personalitatea lui Pet
rache Lupu
se schimbă. In cursul săptămânii înd
emna lumea, să vină la, biserică, şi să se roage lui
Dumnezeu.
pentru iertare. Să nu muncească în
zilele de săr"bători... și toate celelalte porunci ale
Moşului: să
nu mai mintă, să nu dușmănească,
să nu fure, să

nu curvească, să-și respecte părinții
şi pe cei
bătrâni, să postească posturile, femeilesă nu nai
avor

teze. In ziua, de 7 Iulie a avut o nouă arăt
are,

„anume o stea luminoasăşi mare tot la
locul arătării, iar ca la un staţ de om deasupra
lui a văzut

pe acelaș „Moș, care i-a făgăduit că toa
mnă aceasta sau alta, dacă, lumea, se va pocăi, va
face cu

această stea, semnul crucii, în fața lui
Petrache şi
a oamenilor, In caz contrar moşul
va lăsa a-

ceastă stea, în jos. Atunci Petrache să spu
nă lu-

mii să pună mâna pe ea. Ea îhsă se va
ridica în

sus și nu o vor putea prinde;

va mai face semnul.

acesta încă de două ori. După aceasta cio
banul va

anunța, lumea, că începe prăpădul, -

i

_: Duminică, 14 Iulie, la slujba biserice
ască făcută

de 7—8 preoți, din parohiile vecine
şi de preotul Nicolae Bobin din Maglavit, a veni
t. lume și

“0

din alte sate, vreo 2—3000 oameni, Apoi s'a
făcut
procesiune 1a locul cu vedenia. Acolo erau
adu-

nați peste 10.000 oameni, după aprecierea, susn
umitului preot. In timpul slujbei P. Lupu a văzu
t
plutind asupra lumii acelaș moș. S'a, colectat de
cioban '1000 lei ce s'a depus la, Casa, de Eco
nomie

pentru a se cumpăra, 2 troițe și a se zidi fântân
a
ciobanului în ciment. La câţiva, paşi depărtare de
stână se afla o fântână, primitivă. săpată de Petra-

:

:
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che. In locurile acestea foarte mulţi ciobani au încercat zadarnic să dea de apă, numai Petrache
Lupu a avut mai mult noroc. Sătenii cred că e o
fântână făcătoare de minuni. In apropierea unei

tufe Petre a înfipt o cruce de brad pe care o mână

„nedibace a însemnat următoarele: „Petre G. Lupu
ciobanul care s'a întâlnit cu Moșu — Să închine,
să pupe”. Alături de cruce Petre a ridicat un adă-

post, în mijlocul căruia are grijă să aprindă lumâ-

nări și tămâe. Increderea:lui Petre în oameni este

foarte mare,

încât banii,

care

i-a

căpătat. dela

pelerini pentru ridicarea unui altar care să arate
locul unde Dumnezeu a vorbit prin el oamenilor,

îi lasă lângă cruce și nimeni nu se atinge de ei.
Lumea vine aci, aprinde lumânări şi se roagă.
La început unii, necredincioși, cereau ca ciobanul
să

fie

„prindă

arestat,

iar

credincioşii

lumânări,

tămâe,

cari

candele

veneau

să a-

să fie îndepăr-

taţi. Prin intervenţia d-lui senator Valăreanu și
a altora, ciobanul a fost lăsat nestingherit,
Autoritatea

morală a ciobanului

e foarte mare.

El e numit „prea sfântul”, rugăciunile le face el,
lumea se închină și îl roagă pe el să intervină la

„Moșul”. Ciobanul nu primeşte bani pentru sine:
Preotul satului se. ocupă cu mersul încasărilor |

într'o

ladă,

seara

se face

numărătoarea

delegația comitetului instituit, pentru
unei biserici. Ciobanul
pune
și el
fiindcă a învățat să iscălească.

„„Unii pelerini „cei buni

care

sunt și multe

ciobanului predicator

disting figuri sfinte.

la Dumnezeu”, printre

persoane
un

de către

ridicarea
iscălitura,

nimb

culte,: văd în jurul
luminos în care se

|

ia”

Ciobanul, suit pe o estradă lângă o mare cruce,
„Tidicată cu cheltuiala d-lui Dr. Albu, medie al

sanatoriului cu acelaş nume din Craiova, vorbește

oamenilor. Această, estradă e situată în câmp liber.
In spre apus de această cruce, în mijlocul pădurii, se găsește locul sfânt, cu cele trei buturugi,
unde s'a arătat Dumnezeu. Cei care au ascultat;
predica, vin și se așează pe locul acesta, sărutând
pământul şi buturugile şi se ung cu seva, ce curge
în picături din câţiva, plopi buboși, din cauza unor
paraţizi cari au pătruns prin coaje în canalele
sevei.
Aci

zac,

pe

nisip,

sutele. de

infirmi,

incurabili

şi necăjiţi, cari așteaptă. mila lui Dumnezeu.
Administraţia a luat măsuri ca pelerinii să nu
şadă în comună. In schimb situaţia regiunii vizitate de pelerini era, în vara anului 1935, când am |

vizitat eu Maglavitul, destul de serioasă din cauza
enormei aglomeraţii de oameni, lipsiţi de cele mai

elementare măsuri de higienă.
|
Administraţia a luat însă măsuri şi în această

privință, construind latrine, arzând gunoaele. Apa
de băut se ia din patru fântâni construite de curând și din izvoarele ce ies din poalele luncii Maglavit. Totuși, din cauza aglomerației, fântânile
sunt asaltate de oameni care își introduc în găleți
sticlele, cănile și toate cioburile. Pentru a se evita
aceasta, s'a, adaptat pompe la aceste fântâni. Treptat situaţia sanitară s'a ameliorat, 2 medici şi 5
agenţi sanitari au lucrat în acest sens. Din ordinile d-lui Dr. Viorel Popescu
inspector
santar,
sau construit latrine, o baracă dispensar şi infir-

merie, o staţie de băi și dE&parazitare.

-

-

—
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Pelerinii se culcă pe pământ, în aer liber,
într'o
„ promiscuitate desgustătoare. Lângă orbi, parali
tici, bolnavi cu cancer, fistule tuberculcase,
ulcere

„Varicioase. Este impresionantă stăruința acesto
r
'nenorociţi de a 'sta cât mai aproape de locul unde

a apărut vedenia. -

o

“P. Lupu, cu bunul lui simţ, a înţeles dispozițiile
administrative care cer ca orice pelerin să nu stea

mai mult de trei zile în localitate, EI argumen„_tează astfel: dacă „Moșul” nu .i-a 'vindecat în
câteva zile, e semn că bolnavul are păcate multe
și trebue să plece. Numărul pelerinilor se ridică
în
“timpul verei 1a 20.000 pe zi, iar la începutul lui
“Septembrie 1935, într'o Sâmbătă, cu ocazia venirii
Episcopului, numărul s'a ridicat chiar la 50.000.

La această dată

banii lăsaţi depăşiseră un milion

lei. Pelerinii au tendinţa, a lăsa pe seama preoților

bisericii colectarea banilor, ete. şi ei se încred ab- *
solut în omul simplu, dar desinteresat care e cio-

„banul. La începutul lui Noembrie
pelerinii erau abea 2-——3000.

1935, Vinerea,

P. Lupu spune singur că a fost reformat

qin ar-

mată, după un tratament contondent, fără, rezultat, căci era bănuit. că simulează prostia și mutis- -

mul. De fapt, el nu-a fost mut, ci cepeleag și cu

un

vocabular

redus.

Aceste

defecte

ale vorbirei

sau ameliorat mult prin faptul că vorbeşte zilnic

_ Poporului credincios. S'a publicat într'un ziar din
Capitală, foaia, matricolă a lui P. Lupu. Credem

„Că reproducerea ei astfel cum e întocmită în re„gistrul Cercului de recrutare Craiova, poate. interesa:

|
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“Nr. matricol 13830 — Ctg. 1929,
Cerc. Recrut. — Craiova.
.
Corp. — Rgt. 31 Inf. Calafat.
Naţionalitatea —

i

<.

român.

Religia — ortodox.
.
- Născut în anul — 1907.
Luna. — Octombrie.

Ziua, — 14,

In

comuna

—

Maglavit.

Plasa — Calafat.
- Judeţul — Dolj. *
Fiul lui — (Dinu) Gheorghe
Şi a lui — Florica,

Talia —

162/83.

- Părul—- castaniu.

Ochii —

căprii.

“Nasul — potrivit.

|

Bărbia — potrivită, -

Faţa — smeadă. Sprâncenile

—

castanii.

“Fruntea — potrivită,
Gura — potrivită.

De
-

Semne particulare— nare.

|
at

'

Mutaţii

20. III. 1929. — Prezent
bun

pentru

fără reclamaţie,

Admis

infanterie.

La vizita medicală amânat: Otita medie Supurata.
-19, III. 1930. — Amânat a doua oară. Debilitaie
mintală.
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10. III 1931. — Lăsat la vatră fiind, Qispensat

„medical. Clasat „Impropriu serv, militar, pentr
u
surdo-mutism provenit din sifilis ereditar”.
La corp. Art. 74 legea Recrutării. Ordin de zi
Nr. 176/931.

Din
Craiova

Rgt.

31

Inf.

cercetările mai amănunțite
rezultă

că

Petrache

Lupu

ce am făcut la .
a, fost

dispen-

sat medical la 10. III. 1931, aupă o.scurtă, internare în Spitalul militar a Corpului I de armată,

“unde

la această

dată

sosesc

pentru: stabilirea po-

ziţiei militare sute de bolnavi, cari urmează, să fie

examinați de specialistul respectiv, li se fac Probele de laborator și apoi cu diagnosticul stabilit
sunt prezentaţi d-lui general
medic
Vasilescu
August pentru a-i vedea și a da ultima, hotărâre.

Pentru P. Lupu diagnosticul a fost: „otită medie *

supurată bilaterală, cu perforaţia largă a ambelor

timpane, ușoară idioţie”, iar în foaia de observaţie
nu este trecut decât numai examenul local, clinic

al urechilor. Nu se mai găsește în acea foaie nimic

asupra
asupra

antecedentelor sale heredo-colaterale sau
vreunui examen care să susțină diagnosti-

.

cul de ușoară idioție. N'am putut afla cine a pus
în foaia matricolă diagnosticul de sifilis hereditar.
Dacă P. Lupu ar fi prezentat ceva în această

direcţie n'ar fi scăpat medicilor dela Spit. militar
din Craiova. E vorba deci de-o eroare.

Azi e într'o continuă iritaţie din cauză că lumea.
îi cere să, vorbească și să se roage mereu pentru
vindecarea miilor de bolnavi. Se spune că anterior vedeniei și chiar Ja începutul pelerinajului P.

Lupu

vorbea

calm, greoi.

Azi

a devenit

vorbăreţ.

Procedeul lui pentru încercarea vindecărilor e ur-

.

—
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mătorul: El afirmă că nu e nici sfânt nici doctor,
dar, după ce ascultă păsurile celor- ce vin la el,
invită lumea din jurul lui să se roage cu el lui

Dumnezeu.

Fraza,

întrebuințată : este:

„Doamne

ajută pe cei orbi să vadă, pe surzi să audă, pe
cei muţi să vorbească, etc”. Apoi se închină și
face numeroase cruci. .
După D-l Dr. Viorel Popescu, inspector sanitar,
gesturile ciobanului nu sunt nici de bine-cuvântare, nici de implorare, ci: gesturi dezordonate, neadecvate la vorbire. Când i se comunică că bolnavul nu s'a vindecat, el răspunde: — ,,Ce să-ţi fac,
ai păcate grele, roagă-te la, „Moşul“, du-te Ja locul :
vedeniei și roagă- te; „așteaptă?“ I se cere să binecuvânteze obiecte ca bâtiste, cămăși, etc., să atingă,
bolnavi. El refuză întâi să binecuvânteze, căci zice
că nu e nici sfânt, dar la insistențele pelerinilor,
atinge lucrurile și bolnavii. Pune mâna, pe orice
bolnav, pe orice bubos, fără nici o frică, căci, zice
el, „Moșul“ i-a dat curaj. Această muncă îl ener-

vează, se dă jos după estradă, dar lumea, se ține
după el, îl atinge cu mâinile, îl roagă să vină la
locul vedeniilor, să vindece pe cei netransportabili.
In cele din urmă nu mai apărea pe locul viziunei
decât de 2 ori pe zi, dimineaţa la ora 1], şi după
amiază, la ora 3.
.

Sub influenţa lui P. Lupu locuitorii din satele

vecine duc o viață mai morală. Nu se mai mănâncă
decât rar carne, nu se mai întâmplă furturi, bătăi..
-Medicul legist al judeţului Dolj comunică &ă dela
1 Iunie până la începutul lui Septembrie 1935 n'a

mai avut nici un caz de medicină legală. La bise-:

rică totuși nici acum

nu

prea

se duce

lumea;

se

-
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aduce de poporeni acuzaţii grele preoţilor.de sat.
Un fapt e sigur: orice lucru pierdut pe câmpul
pelerinajului e adus la cioban, care, intrebând mul-

țimea, îl restitue păgubașului. Pelerinii vin din
toate părţile ţării, întrebuinţând toate mijloacele
de

locomoţiune.

Se

organizează

trenuri

complete.

Printre pelerini sunt chiar familii evreeşti. Găsim
"oameni

care vin pe jos dela mari depărtări,

: con-

siderând drumul istovitor ca, un ispăşitor de păca”.

te. Ajung la Maglavit, după

zile și nopți de drum,

flămânzi

câtă fericire

și: istoviți—dar

cu

în suflet!

Numărul bolnavilor vindecaţi sau amelioraţi nu se
poate stabili. Episcopul Vartolomeu al Râmnicului
a venit însuși să se roage pe locul vedeniilor din
Maglavit. Cu această ocazie, Sâmbătă, 14 Septembrie 1935, P. Lupu a, asistat la slujba religioasă de

la biserica din sat, iar la ora 9, în fruntea unei
imense procesiuni, între preoţime și jandarmi,

care îl apără de semnele de devotament ale mulțimii, a pornit pe drumul

de curând

făcut

prin

pădure până, la târla din marginea Dunării.
Dealungul șoselii, câteva zeci de mii de oameni
se închinau înșiraţi pe două rânduri. Mii de bărpaţi şi femei îi așteptau în genunchi trecerea. Petrache nu le făcea, nici un semn, nu 16 spunea nici
o vorbă. Mergea, „drept şi se lăsa atins, ca în vis,

de către o mână

scăpată

printre jandarmi.

Era

“obiectul unei continue adoraţii mistice, care, la
schilozi și bolnavi, ia forme de delir. Nimeni n'are

o umbră,
-de îndoială. Mătăniile şi îngenunchierile
nu iau sfârșit decât la 9 şi jumătate când cortegiul ajunge lângă vechea târlă. Acolo episcopul
Bartolomeu așteaptă, în mijolcul unui sobor de
20 preoți, sosirea ciobanului.

—
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„Se 'ridicase pe locul acela o estradă înaltă străjuită de nouă cruci imense înconjurate de ver-:
deaţă. Lumeaîn jurul ei

formează

"o: mare

de

- capete. Unii ziariști pretindeau însă că ar -fi fost
o sută de mii. Alţii vorbesc de 60—170 mii. Drept.
"este că în acea, Vineri, până spre înoptat, au tot
venit, convoae de căruţe pline cu pelerini din toate

unghiurile țării, din Transilvania, din Banat, chiar
de

departe

nu mai

din

Maramureş

puteau încărca

pe

și trenurile

toţi

obișnuite

călătorii.

Dela

Bucureşti și. dela Craiova s'au format 3 trenuri
speciale cu câte 20—25 vagoane, care au. descărcat în staţia Maglavit circa, 30 de mii de inși.

Slujba Episcopului începe la ora, 9 şi jumătate.

Cu toată instalația, de mepafoane din cele patru
colţuri ale câmpiei, corul preoţilor se aude foarte
slab. Se roagă unii, alţii vorbesc.
Povestesc minunile. pe care le-au văzut. Inţr”o parte se spune
că“două femei au născut... Deabea
când
începe

Petrache să vorbească liniștea, devine completă.și
cuvintele lui pot fi din loc în loc auzite.
— „Moşul

a spus:

Oamenii 'să se înţeleagă

i... Toţi suntem fraţi... Nu

“i

între

vă învrăjbiţi...”.

lumea ascultă, îngenunchiată. Câte o femeie

din apropierea estradei întinde în spre cioban o
batistă, o floare, o creangă, o bucată de hârtie...
Petrache o atinge cu: mâna.. Femeia, e mulţumită.

Dacă -nu poate să-i vorbească" măcar atâta - cere
dela el. Să aibă un lucru atins de mâna

lui.

La ora 11, Episcopul, preoții şi Petrache coboară
estrada și în fruntea unui cortegiu se, îndreaptă,

„spre locul unde a fost hotărâtă clădirea nouei
biserici. Acolo, după o nouă slujbă divină, Petra“che pune piatra fundamentală a viitoarei biserici.

—
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Intrun interview dat „Universului” din 15 Septembrie 1935, I. P.- S. patriarh Dr. Miron Cristea
- arată înalta valoare a îndemnurilor
ciobanului:
„Pocăiţi-vă; îndreptăţi-vă, feriți-vă de rele; mergeţi la Sf. Biserică și vă rugaţi și împliniţi poruncile învăţate de ea..
“Ca specimene de vindecări am citit în ziare
multe, voi da numai următoarele, asupra, autencităţii cărora nu mă pot pronunţa, deoarece acești '

pacienți n'au fost examinaţi

de un

neurologist

care să constate natura, boalei și dacă vindecarea
a. fost instantanee, prin urmare miraculoasă, sau.
- dacă din contra, aceste vindecări intră în
dome:

niul fenomenelor. cunoscute, cum ași crede.

„La „buturugi“ se: găsea
o întreagă
serie
de
bolnavi vindecaţi la Maglavit.
Cu acest prilej, printre mulţimea, de suferinzi

era, Alexe Stroe Militaru, fost primar în Satulung,

- care este orb de 5 ani. Venise să se roage și el cu
credință, pentru sănătate.

_

Cu lacrămi în ochii! limpezi dar fără, vedere, d.

Militaru a povestit unui ziarist despre următoarele cazuri de vindecare întâmplate. în ultima săptămână : Radu Manolescu din Ianca jud. Brăila,
în etate de 54 ani, a venit cu mâna, şi piciorul
drept paralizate. După o şedere de 7 zile la „buturugi” a:plecat vindecat.
Costică Trandafir din Coşereni : jud. Ialomiţa,
mut și surd de 17 ani, dormindo noapte la ,„bu-

turuga mare”

a început

să vorbească perfect.

D-şoara Elena Constantinescu, din Constanţa,
bolnavă de epilepsie de 7 ani, stând două săptă-

mâni la. „buturugi” s'a făcut sănătoasă,
“Ion Negrilă,

dintr'o. comună

din

jud. Argeș,

de
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11 ani,

având

paralizată

mâna,

și piciorul

stâng,

a stat 3 săptămâni 1a, locul sfânt şi s'a, vindecat,

In ceeace privește cazul de vindecare al
medicului căpitan Rădulescu, care îşi pierduse
vederea

în urma unui accident de automobil, D-rul Viore
l

Popescu
îmi comunică
următoarele
amănunte
culese dela sora căpitanului. Căpitanul Rădulescu
își pierduse complet vederea. Specialiștii din Bucureşti şi Berlin n'au putut să-l vindece. Era.
pe
punctul de. a fi reformat. La Viena un specialist
îi spusese
să aibe răbdare căci, probabil, se va

vindeca. Disperat sa dus la Maglavit unde a stat

trei zile. După aceia sora sa, care este farmacistă
,

se pomenește cu el vesel şi îi comunică

în parte

a vederii. Ea

necrezând,

revenirea

căpitanul

îi

descrie modul cum e îmbrăcată, i-a, cetiţ ora, pe

ceasul din farmacie.. Medicul

se află la Cernăuţi,

unde este repartizat cu serviciul.
IV. — CONSTATĂRI

PERSONALE

ae
LA MAGLAVIT

Dela, începuţ ţin să declar că la cele de mai sus,

multe din ele cunoscute din ziare şi broşuri, voiu
adăuga şi eu câteva date personale relative la |
fenomenele. dela Maglavit, precizând însă. din
capul locului, că potrivit adâncei cugetări a lui
D'Alembert: „Mi se poate cere să caut adevărul

„dar nu să-l găsesc”, nu pretind câtuși de puţin că
ceeace voiu explica, aici este ultima expresiune a

adevărului.

|

Da

Aceea, ce însă dă o-oarecare însemnătate

celor

scrise de mine sumar au singurul merit că, deşi
mi s'au cerut de unele ziare ca să acord un inter-

view despre situaţii pe care nu le cunoşteam, am
>
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preferat să mă duc la Maglavit, să fac eu însumi
o anchetă, să studiez locul şi împrejurările în care
s'a produs minunea. |
- Colegul meu prof. T. Gane, secretarul general

sănătăţii,

al ministerului

binevoise să înștiințeze

pe d. inspector general sanitar dr. Viorel Popescu
despre vizita, mea, și acesta din urmă trimisese un
raport confidenţial superiorilor săi despre starea
igienică deplorabilă, ce constatase la Maglavit și
propusese unele măsuri de urgență pentru evitarea,
eventualelor cazuri de boală sau chiar epidemii,
din care unele se tradusese în fapte la venirea, mea.

“Am vizitat Maglavitul. Pe un drum

ajuns 1a locul
troițe, fântâna
o analogie cu
o coroană de
ardeau ziua şi

nisipos, am

cu buturugi. Am văzut, mai multe
descoperită de Petrache Lupu (încă
Bernardette Soubirous!) precum și
lumină produsă de lumânările cari
noaptea. Am examinat şi plopul cu

creanga, din care picură apă.
Lam văzut predicând pe Petrache Lupu încon-

jurat de dragoste și veneraţiunea, lumei. Ciobanul
comunica celor de faţă cele spuse lui de D-zeu,
„Moșul” cum îl numește el. Cuvintele ciobanului
maglavitean găsesc o rezonanță puternică în su-

" fletul credincioșilor din toate unghiurile ţării, care

au venit să-i asculte cuvintele: „Să nu faceţi fapte
rele, să vă iubiţi, să vă pocăiţi, să vă ajutaţi unui

pe altul”. Ce cuvinte admirabile repetate în aceste
timpuri de restriște morală!
|
vorbit
a
am
când
pus-o
Prima, întrebare ce mi-am
şi cercetat mai

de aproape

văd dacă nu mă

pe P. Lupu,

aflu în faţa unui

a fost să

simulator,

â

- unui falş apostol. M'am convins de contrariu. Petrache Lupu, ca, şi Bernardette Soubirous, este un

i
om

— a

de o desinteresare absolută.

BL nu primește

bani. Dorește numai să facă, din banii strânși, o
biserică și un spital; pentru el nu vrea altceva

decât

să

rămână

un

simplu

cioban.

„Nu

sunt,

spune el, nici vrăjitor, nici doctor, nici sfânt”. Invitat să facă bancă, a răspuns că preferă să arunce
banii în Dunăre. Viaţa lui sobră şi modestă: nu.
„fumează, 'nu bea vin, nu mănâncă, carne, cum am
putut vedea, stând cu el la masă, cuvintele lui
deseori pline de înțeles, sunt atâtea probe, pentru
mine cel puţin, că nu ne găsim în fața, unui simulator sau necinstit. E adevărat că nu aude bine,
că orizontul ideilor lui e restrâns, ceeace ar explica,
„debilitatea lui mintală”, asupra căreia s'a insistat
cu atâta complezenţă. .
D-l dr. Popescu-Sibiu,
care a , petrecut o săptămână la Maglavit, examinând în repetate rânduri
pe P. Lupu, nu a constatat, cu teste de inteligenţă,
semne neîndoioase de debilitate mintală. . D-sa'
crede apoi că dacă, azi, Petrache Lupu âude Și Vorbește, cu o ușoară greutate în auz Şi exprimare, -.:
aceste cusururi se vor atenua desigur prin exerciţiul ce-l face vorbind ore întregi celor din jur. Iar când a început să vorbească, și să audă, deci din
clipa -din care fondul sufletesc și sensibilitatea
lui au luat contact efectiv cu mediul social, simptomele „debilității mintale” au devenit.'semnele
existenței unei personalităţi morale, “simplă ca,
structură și manifestare. Fenomenul invers îl: observăm în ziua de azi cu o frecvenţă îîngrijorătoare;
personalități intelectuale, cu un bogat strat de

cultură, mascând o nenorocită debilitate sau de-

“formaţie

morală.

Petrache Lupu, crede '6-l Po-

pescu-Sibiu, prezintă, mai mult

o pseudo-debilitate

—
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din cauza, lipsei de cea mai elementară

cultură (intelectuală), sensibilitatea sa. deosebită
izolându-l într'o largă măsură, de mediul social.
"Tot a-sa amintește apoi și faptul că majoritâtea
celor consacraţi în istoria omenirei în toate domeniile ei de manifestare (ştiinţă, religie, literatură,
artă, politică etc.) au fost. expresia unei eredităţi

nu din cele mai fericite. Faptul ni-l verifică și ereditatea multor” oameni mari ai zilelor noastre.
Pot spune că fenomenele dela Maglavit, deși întreţinute- de senzaţionale vindecări speculate de
_ unii interesaţi cari âu trivializat evenimentele, nu

“pot fi considerate pur și simplu ca datorite lipsei

“de tiraj a unor ziare, cum s'a presupus, nici a unor
interese meschine locale, cum au afirmat alții, sau
efectul căldurei din luna lui Cuptor

(1935). Pentru

mine, e vorba de un fenomen mistic, este reacția
unui suflet drept, primitiv, dar cinstit, care a cu-

noscut în armată,

tratamente,

după

mărturisirea, lui, relele

în satul său

natal disprețul, dacă nu

batjocura, în repetate rânduri, și i sau furat
oi din turmă. Pagubă cu atât mai mare cu cât
mica, lui leafă era foarte insuficientă ca să ducă
chiar o viață de om. necăjit. La acestea s'a, adăogat

izolarea

lui completă

şi contemplarea

naturei.

“Toţi acești factori și alţii pe care nu-i cunosc
dar pe care îi bănuesc, s'au strâns, undeva, în acel

labirint de activitate psihică pe care-l numim subconștient sau inconștient după împrejurări și sau
“tradus prin misticismul. religios, care i-a dat vedenia

„Moșului“..

Cum

”

am văzut la început, uimit de această, ve-

'denie și de ordinele ce i-a dat „moșul“, P. Lupu a

—
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rămas nehotărit și numai după alte două apari
ţii
s'a, hotărit să împărtășească lumei ceeace a
văzut

și auzit dela o ființă supranaturală pe care
a conceput-o cu mentalitatea lui simplă de
analfabet
izolat, cu un orizont de cunoștințe restr
ânse, dar
în contact intim cu natura şi având o
constituţie

care fatal l-a îndreptat spre misticism. Cuno
scând.

„nedreptăţile sociale, a dat semnalul
de alarmă
după ce dinamismul inconştientului a
organizat
un sistem de idei, o concepție
morală, care
nu

poate decât să-i facă
noștri.
|
“Oare

un observator

cinste şi să-l ridice în ochii
'

imparțial

și luminat,

care

consideră, starea, actuală, ce stăpânește nu numai

unele

popoare,

dar lumea. întreagă,

nu

este

izbit

de lipsa, sentimentului de solidaritate, de egois
thul
feroce care duce la autarhia, de azi şi domină,
ca

un tiran, relaţiile dintre popoare ?

Efectele rele le vedem

|

cu toţii. Este supremaţia

puterii brutale asupra dreptului, sugrumarea celui
mic de către cel tare, căci, după cum zice Lafon
-

taine : „Cuvântul

celui mai

tare

e întotdeauna,

cel

mai bun“. Ca să revenim la ţara noastră, nu ve-

dem

noi o stare îngrijitoare

de decadenţă pe

care

„a resimțit-o în mod vag și păstorul dela Maglavit ?
Nu constatăm la fiecare moment,
ciale, necuviințele ariviștilor, ale

nedreptăţile
profitorilor,

soale

cumularzilor, ale îmbăgăţiţilor de războiu ? Ce să

mai spunem

de răsturnarea valorilor de cari sufe-

ră mai ales acei-care ţin să-și respecte

tea, lor ?
Nu

sunţ

demnita-

Da
acești

din

urmă

necunoscuţi,

nedrep-

tăţiți, Jigniți ? Şi câte drame sociale, câtă, pierdere
4.

-

a

de energie a neamului nu rezultă din acest
chilibru moral?
|
Dorinţa de a ajunge prin orice mijloace,
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dezelipsa

de orice idealism pentru a facepe om de a fi real_mente, cum el se cosideră, regele universului, risi„pirea energiei prin politicianism, pasiuni violente
„ deslănţuite prin interese numai personale, predominarea în sufletul omului pervers a unui egoism
atavic

care

înăbușe

orice

sentiment de

altruism,

înjosese nobila misiune a, omuluipe această planetă, şi face o contraselecţie socială, care va duce
curând la distrugerea culturei. Amintesc că şi ilu-"
trul A. Carrel ajunge la concluzii analoage într'o
carte recentă a, sa.

-Cu

toate acestea, este. oare vre-un! învăţat, om

politic, prelat, medic, etc., care, cu oricât de multe
atrage,
mijloace ar avea la dispoziţie, să poată
oameni,
de
mii
de
sute
printr'o forţă invizibilă,

făcându-i să îndure -greutăţile unei călătorii ane-

voioase ? Nu mai vorbesc,de paraliticii

'transpor-

"taţi, cu cheltuială și greutate, pe care i-am constatat la Maglavit, unde am văzut pe o mamă, ale cărei
picioare au fost amputate de mult, cu fiica ei care
nu putea merge, din cauza unor consecinţe grave

de encefalită, așteptând
însă nu sa produs.
Pentru mine, fenomenul

minunea

vindecării

care

era Maglavit are două

aspecte : acel al vindecării boalelor în care P. Lupu
reprezintă pe taumaturgul și o altă latură psihelogică şi morală. Despre vindecările . miraculoase despre care am
vorbit mai sus n'ași putea avea 0 părere. hotărită
decât dacă aş: fi văzut bolnavii înainte de. a fi bine-
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cuvântați de Petrache Lupu şi să
urmăresc cursul
boale

i lor.

-

|

o

Pot să spun însă, că orice neurolog
ist şi psihiatru care cunoaște influența, autosuge
stiei și a tra
tamentului moral a asistat la ase
menea . minuni

sau le-a făcut el însuși, când este vorba,
de unele

nevroze, In calitatea mea, de elev al
lui]. M. Char-

cot creatorul neurologiei moderne,

mi-a fost

dat.
„să văz asemenea Cazuri la, Salpâtritre
și am putut
- eu însumi vindeca, diferite manifestări:
orbire, surditate, paralizii şi chiar, prin izolare,
am vindecat.
0 epidemie de coree ritmică, 'histeri
că, care atinse-.
se o întreagă, şcoală. Unele din aceste
date au fost

-

însemnate în comunicări, atât la Academ
Ştiinţe din Paris, cât şi la Societatea spitalelia de
or din

„ Orașul lumină.
SE
.
SE
Miracolul terapeutic, care- poate însemna pentru

unii vindecări, iar pentru
cepții, are un determinism
cot a insistat întrun

alții deziluzii și deasupra căruia Char-

articol

celebru,

Si
.

provocat

de călătoria lui E. Zola la Lourdes, Pentru ca -vin
»

decarea, prin credință să aibe loc, zice J.
M. Char-

cot, trebue anumiţi bolnavi și anumite boale, adic
ă .

acelea care se pot vindeca prin influența, spir
itului.
asupra, corpului. Este tocmai ceeace se întâmplă,

la mulţi din bolnavii dela Maglavit. Charcot adău-

gă : „Dar oare în starea actualăa cunoașterei domeniului Supranaturalului,

ceeacese atribue

cre- .

dinței tămăduitoare: şi ale cărei graniţe se restrâng
e” .
sub influenţa, științei, cunoaştem. totul? cu Sigu-

ranța că nu!“ Este nevoe să așteptăm tot cerce-

tând mereu: „Sunt primul care ştiu să aştept
zi- .
“,
cea:tot Charcot, şi repeta fraza, frumoasă a lui
Hamlet : „There are more, things in heaven and -
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earth that are

dreamt

—
of in your's.

philosophy“.

(Sunt mai multe lucruri în cer și pe pământ de-

cât filozofia ta visează)“. In cele ce preced, nam

tăcut altceva decât să schiţez ceea -ce cred despre minunea dela Maglavit. Pentru mine, în criza

morală, de astăzi; acest fenomen poate să
moralizatoare asupra, minței
influență
vate dar credincioasă a ţăranului, precum
culţi, care își dau seama,
- pra, oamenilor

aibă o
neculti- şi asude in-

Această incorpului.
asupra
fiuenţa sufletului
în timpul
salutată,
fluenţă apare ca o: reacțiune
ţăconștiinței
a
de restriște morală și ca trezire
ranului și a orăşanului înăbușită de atâta putreziciune şi atâta minciună în ţara românească.
Intrucât priveşte . minciuna, țin să spun că um

- un-carnet în care figurează

un număr

destul de

însemnat de oameni. de seamă care cred că făgăduiala şi minciuna sunt lucruri identice.
Am vorbit de reacţiunea binefăcătoare, căci preceptele pe care le spune P. Lupu cu 0 articulaţie
defectuoasă, el vorbește, cum am arătat, peltic, dar
din suflet, fără emfază oratorică și se adresează

sufletului ţăranului, care pricepe înţelesul cuvin-

telor iui : „Să nu furi, să nu minți, să ne unim, căci

altfel suntem pierduţi“, găsește un ecou adânc în
- sufletul mulţimii.
Să repete aceleași cuvinte cel mai mare orator
al ţării româneşti,

"oameni

şi nu vor

unei

mulţimi

de zeci de mii de

avea acelaș efect, nu

ceiaș rezonanţă, în sufletul ţăranului

găsesc a-

ca vorbele lui

P. Lupu.
Ce

este

de

făcut

în

faţa. acestui

eveniment

psi-

hologic, sociologic şi moral, interpretat în diferite

—
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moduri de acei care au stat departe, sau care Yau
văzut și au vorbit cu -P. Lupu?
"se poate oare împiedeca cu forța afluenţa extraordinară de credincioși ce vin la Maglavit? Aș
dori să ştiu cine este acela care ar putea s'o facă ?

S'a zis că am fost ameninţat să fiu linșat de mulţi-

mea fanatizată dela Maglavit. De aceasta eu n'am
avut nici o cunoștință.
Adevărul este că atunci A
când m'am urcat întrun amvon, unde trebuia să

vină P. Lupu, la sosirea acestuia, eu mă

găseam

împreună

binevoit

să mă

cu

alte

însoţească:

persoane

d-nii

care

au

dr. Viorel: Popescu, dr.

Albu, senator Vălăreanu.

Atunci

sa produs un fel

de alarmă urmată de panică. Un preot.a luat cu-

vântul spre a protesta contra ateilor şi la un mMo-ment dat situaţia părea îngrijitoare, dar a fost
de scurtă durată, şi ostilitatea nu mă privea pe
mine.
După

ce murmurele

lui P. Lupu

au

cu credinţa

încetat,

că strâng

am

dat

mâna

mâna

unui

om

cinstit și adaog că sunt oameni cărora refuz sau

ezit a face acest gest. -

ok
Sunt două mari probleme cari mi se impun mie,
cercetător obiectiv, care-mi dau seama de importanța

fenomenelor

dela,

Maglavit.

Este

întâiu .la-

tura morală, care trebue realizată, propagată cu
mijloace oneste, căci momentele pe :care le trăim

sunt foarte critice. Mai este apoi chestia sanitară
şi administrativă.

Că

fenomenul

dela

Maglavit

a

avut o influenţă, bună asupra moralului rezultă în :
mod limpede din datele pe care mi le-a procurat
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d. preşedinte
Bucium, din

de tribunal
care rezultă

(Craiova), d. Vasiliucă numărul de crime

„din luna Iunie 1935 a fost pe jumătate ca în Maiu,

“iar d. medie legist al judeţului Dolj mi-a comunicat că s'au rărit cazurile de crimă.
Colegul dr.
Combiescu mi-a spus că, în „Dolj, se furau stru-

guri,

chiar

din viile

păzite ; azi nu se mai în-

" tâmplă acest fapt. Morala riu este:o ştiinţă fără
importanță.
Auguste
Comte,
unul din cei mai
mari enciclopedişti pe care i-a avut lumea, creatorul religiunei pozitiviste şi care a fost con"siderat
ca un Messia' pozitivist,: dând o clasificare a științelor, a pus în vârful piramidei morala.
Religiunea . creştină,
după cum 0 recunoaște:
„chiar Kant, are o morală superioară. "Țăranul de
la Maglavit nu este atins de debilitate mintală
ci, este un apostol al acestei morale, căci nu do-

rește nici bani nici onoruri, iar cu banii adunaţi

vrea, să facă o mânăstire și un spital. Oare aceste instituţii

nau

o importanţă

socială ? Şi dacă

mi-ar fi îngăduit să fac un apel,
ar fi ca arhiiecţii şi pictorii,
pătrunși de simţul
religios şi
moral, să dea, concursul lor cel mai mare viitoarei
mânăstiri, iar bogătașii din Oltenia să contribue la
crearea spitalului, la care ar fi folositor să se a- daoge și o instalaţie mare de bae. Dacă nu ar fi

decât aceste realizări, P. Lupu va fi servit atât re„ ligia cât și știința. Nu mi-a spus-o chiar el că nu

„este nici vrăjitor nici doctor, nici sfânt? Să-i rămânem

recunoscători. Am

arătat, la timp, că starea

sanitară neliniștitoare dela Maglavit merită toată

atenţia autorităţilor sanitare. Mai ales pelerinajul
țăranilor din Basarabia, unde domnește endermic
_ tifosul exantematic, la Maglavit ar putea, îi un

-
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mare pericol. Apoi specula nerușinată, pe care o fac

unii locuitori, trebue înfrânată. Fondurile aduna-

te să, fie riguros

supraveghiate, căci

din diferite

părți s'a vorbit de delapidare.
Medicii fiind în imposibilitate să dea'sfaturi, că

nu orice boală se vindecă la Maglavit, unde am
văzut atâţia

“aceștia

bolnavi

atinși de boale

incurabile,

din urmă și familiile lor trebue . sfătuiţi

printr'o

propagandă

inteligentă

(prin

biserică,

„şcoală, presă, radio) să rămână acasă.
Acum câtva timp

colegul meu prof. T. Gane,

de

acord. cu d. ministru Nistor, a luat iniţiativa unei
conferințe a autorităţilor sanitare, bisericeşti . şi
administrative, la, care am luat şi eu parte. Am expus și eu părerile mele, accentuând mai cu seamă
importanţa măsurilor sanitare şi asupra fenomenelor dela Maglavit, considerate din punct de ve-.
dere psihologic, social și. moral.

Expun un mic fapt divers, care: este semnificativ pentru

necesitatea

reformei moravurilor

tre. Membrii Societăţii de eugenie

care

noas-

activează

la Craiova, cu atâta dragoste şi care mi-au umplut

sufletul de bucurie, după o ședință în care discutasem programul Societăţei, îmi rezervaseră o cameră,

la hotel

Palace,

unde

mam

dus

la ora

li

seara. Din acest moment până la ora 5 dimineaţa,
ora fixată, pentru a pleca cu colegii mei la Magla-

vit, nam

putut

aţipi din cauză că, în odaia de

deasupra mea, un domn căpitanși
făceau un zgomot nesuferit toată
reclâmasem în mai multe rânduri.
sufletul meu întristat, că asupra

un d. inginer
noaptea, deși
Mi-am zis, în
acestor domni

influența, Maglavitului nu s'a, resimţit !
T

-
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_V. — INCONȘTIENTUL DINAMIC

Charcot cerea cu dreptate, vorbind.de vindecă-

rile

obţinute la Lourdes, să așteptăm și să cerce-

tăm. El nu cunoștea

însă energia

dinamismului

inconştientului asupra căruia sau adus
atâtea lumini în timpul din urmă, când sa pus
în evidență

importanța lui în creaţia științifică, artistică
şi li

terară,. Voi reveni

„ dinamismului

mai

la vale

inconştientului

gios și asupra, rolului pe

omenirei

de om.

și în crearea

asupra importanţei

în--misticismul

reli-

care Va jucat în evoluţia

unei

spiritualităţi

demne

a

iProdesele care . compun inconştientul dinamic
nu se pot explica prin starea actuală a cunoștințelor noastre
obișnuite
căpătate în: școală, și nu

sunt nici niște varietăţi ale inconştientului automatic. Aceasta din urmă repetă, celalt creiază.
In opoziţie cu acest dinamism al inconştientului,
avem inconştientul mai mult sau mai puţin auto-

matic

care,

cenzurat

de

activitatea:

conștientă,

isbutește să se manifeste în timpul somnului

sub

formă de somnambulism; el a fost descris admira-

bil de Shakespeare în faimoasa dramă ' Macbeth.

Lady Macbeth putea să alunge din conştientul ei

aminitirea

faptelor

criminale.

Dar,

spre

mijlocul

nopţei, atunci: când cenzura era absentă, se scula
din pat să se ducă, să-și spele mâinile și nu izbutea 'cu „toate parfumurile
Arabiei“ să înlăture

mirosul sângelui ce i se părea că pătează mâinile

ei criminale,

|

a

Sa

Pentru ca inconştientul dinamic să dea tot ce
poate, conștiința trebue să sintetizeze şi să utilizeze forțele pe care el i le pune la dispoziție; a-

.
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ceastă sinteză, luminată de o atenție puternică şi
o voință creatoare, se întâlnește în opera misticilor geniali,
„ Intradevăr, dacă . fenomenul conştient; este cel

mai luminos din sufletul nostru, el este în acelaș

=

timp cel mai restrâns. Câmpul conștiinței actuale
nu poate

conţinea în fiece moment

decât

o ima-

gine, sau o idee cu totul luminoasă şi altele câteva (3-4) mai puţin luminate, pe când restul
bagajului nostru.intelectual este depus în magazia, de rezervă a creerului nostru, de unde oricând
le putem lua. Așa fiind, în mod inconștient foi nu
putem

lucra

efectiv

de

cât

cu

câteva,

elemente,

pe când inconștientul nostru are la îndemână

în-

tregul material dobândit prin experienţa noastră
anterioară şi, cu ajutorul acestuia, elaborează

„ combinațiuni,

care,

când

ajung la

maturitate,

„trec pragul conştiinţei „actuale, devenind realități
suiletești.
Fără, ajutorul imens pe care-ni-l dă activitatea
inconştientului,
noi n'am fi capabili de nici un
progres și nici evoluţia

sufletului

uman

nu

s'ar fi

putut face. Intr'adevăr, orice activitate sufletească,
după ce în mod
conștient a fost îndeplinită în

„toate amănuntele ei și repetată de mai multe ori,
devine pentru noi un element care n'are nevoie de
o stare conștientă spre a putea ajunge la o nouă.
îndeplinire.

Inconștientul
vitate sufletească

ia asupră- și toată această
care

â fost

trecută

prin

acti- filiera

conştiinţei actuale, așa în cât aceasta rămâne

li-

beră pentru achizițiuni. nouă, şi în această măsură determină

progresul.

Dacă

toată viaţa noa-

stră, în actul cetirii și al scrierii de pildă, ar tre-

-

—
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„bui să refacem în mod conştient, fiecare linie a
literelor și fiecare silabă a cuvintelor, fără în-

doialăcă niciodată n'am ajunge să exprimăm prin

“îraze

gândul

nostru

şi nici

constitue zestrea: culturală,

operele

geniale,

care

lăsată, din generaţie

în generaţie, nu sar fi putut îndeplini.
"activităţii intelectuale, îndeplinită fără
conștiinței, nu se mărginește numai la
în mod perfect a unor operațiuni făcute

Dar rolul
ajutorul
repetarea,
anterior

la lumina, conștiinței, Pentru interpretarea, acestor
operațiuni inconștiente, numite habituale, ne pu-

tem îolosi de

datele fiziologiei sistemului nervos.

Piecare operațiune, fie că ar fi vorba de o mișcare

-dintre cele mai simple, fie că am

„complicat raționament,
mul

nostru

nervos

considera, cel mai

își are desemnat

o traectorie,

care

prin înlănțuirea neuronilor, prin care
repetarea

acelei

mișcări

sau

în siste-

se “stabileşte

trece.

raționament,

Prin
calea

descrisă din nou tinde să devie o unitate fiziolo-

gicașa
ă,în cât de aci încolo excitarea unui singur
neuron 1) redeşteaptă întreaga traectorie. Curentul nervos consolidează căile prin care trece, face ca
repetiţia, aceluiași traect.să devie mai. ușoară, se „crează astfel în- celule și fibrele
nervoase „ale

„scoarței cerebrale, căi de minore rezistențe în raport cu numărul reacţiilor trecute, cu intensitatea

excitaţiilor,

cu cronaxia și alți

factori

conco-

mitenţi. ::
a
N
Dar rolul părții inconștiente a, sufletului nostru

nu se mărginește numai la depozitarea, elemente-lor trecute prin câmpul constiinței noastre, și repetarea

automată

a diverselor

operaţiuni,

-1) Celula nervoasă cu prelungirile ei.

care

fiind, relativ, de mai puţină importanţă, nu necesită prezenţa și controlul conștiinței, Inconştientul . mai
are și o activitate
proprie, originală,
căci în el se elaborează prin îmbinarea întâmplătoare sau conform unor” legi pe care încă nu le
cunoaștem, concepţiuni noi, care. în urmă sunt

supuse criticei conștiinței.

=

In această privinţă vom 2xpune mai la vale 0 serie de exemple luate din auto-observaţiile mai multor personalităţi din elita intelectuală, asupra, mecanismului prin care s'au eliberat în creerul lor
cele mai de seamă concepţiuni pe cari le-au emis
în viaţa lor. Dar chiar în viaţa noastră de toate
zilele avem dovezi de importanța, părţii inconştiente a sufletului nostru.
Intr'adevăr, după cum am arătat, vumai 0 mică
parte

din

actele. noastre

și

în genere

din

tea sufletească, sunt executate la lumina
ței,

cea, mai mare

aproape
rațiunea
regiunii

parte, dacă

examinăm

activita-

conștiin-.
mai

de

fenomenele, - vedem că-și au originea şi
lor de a fi, condiţionată de activitatea
mai

întunecate

a sufletului

nostru, adică

a inconştientului.
Progresele recente ale psihologiei și ale neuropatologiei au făcut ca aceste complexe de acte psi-

hice inconștiente să fie mai bine studiate, importanţa lor devenind din ce în ce mai mare. Printre
cele

mai

vechi

cunoscute

sunt

visele.

Activita-

emoţiuni
tea psihică latentă se traduce prin:
modineașteptate,
fără cauză apreciabilă, hotărîri
ficări bruste ale caracterului şi ideilor cuiva.
Cercetările “moderne au lărgit mult. domeniul
psihologiei inconştientului, în care, tinde să se introducă. o parte din ce în ce mai mare a psihologiei
normale, pe lângă întreaga psihologie anormală.
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Activitatea intelectuală latentă joacă un rol însemnat în manifestările facultăților noastre şi în
genere

în toate

Hart-

conștiiriță.

de

operaţiunile

mann atribue inconștientuluio parte hotăritoare în manifestările superioare ale suflețului și
consideră geniul ca o emanaţiune
Influenţa, subconștientului ss
cu o putere remarcabilă, adesea
producţiunile științifice, artistice

directă, a lui.
manifesta,
poate
preponderentă,în
sau literare. Iată

„câteva exemple pe căre le cităm din Chabaneix:
—

Condorcet, Franklin, Michelet, Condillac, Arago
după propriile lor observațiuni — au urmărit

- şi utilizat travaliul psihic în timpul somnului. Voltaire povesteşte că a visat într'o noapte un cântec
complet
din Henriade, altfel
„La Yontaine a compus în vis
rumbei. Burdach susţine că
„_neau adesea idei ştiinţifice
încât îl deşteptau din somn.

de cum.îl scrisese.”
fabula celor doi. poîn visele sale îl veatât de importante,

Uneori influența subconștiență în somn se ma-.
nifestă printr'un vis halucinator;

astfel,

în

cazul

„ cunoscut al lui Tartini, acesta visând că diavolul
execută

pe vioara

sa o sonată

încântătoare,

se

sculă brusc din somn și o puse repede pe note.
Ceiace

numim

inspiraţie

se produce

fvarte

ade-

sea, într'o stare de obnubilaţie aproape completă a
realităţii conștiente. Thâophile Gauthier ne povestește despre Balzac că: „atitudinea sa era a unui
extatic, a unui somnambul care. doarme cu ochii
deschişi ; pierdut într'o visare profundă, el nici nu

auzia ce i se vorbea“, Beethoven, cu totul absorbit
_de

inspiraţie,

ieși

într'o

zi din

casă,

la Neustadt,

pe jumătate desbrăcat. EI tu dus din această cauză
la închisoare, considerat ca vagabond, nimeni” ne-

|
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voind să crează, cu toate protestările lui,-că este
Beethoven. Schopenhauer zicea despre sine. însuși,
că „postulatele filozotice s'au produs la el fără intervenţia sa, în clipele în cari voinţa sa era oarecum adormită şi spiritul său îndreptat într'o direcţie prevăzută, dinainte... Astfel persoana sa era
ii
|
oarecum străină de operă“.
clară,
de
aşa
este
ă
subconștient
influenţa
Uneori
ceeace
încât ea pare a fi o influenţă exterioară;

Musset exprimă

prin

următoarele

On ne travaille pas, on âcoute, on
C'est comme un inconnu, qui vous

versuri :

attena,
parle ă l'oreille.

In aceiaşi ondine de idei a-și putea reaminti ce
i sa întâmplat lui Lamartine, autorul romanului

Graziella.

-

n

Trimis în Italia, la Sorrento,

pentru

căutarea

sănătăței, a, cunoscut acolo pe acea fată de ţăran
care era, de o frumuseţe

răpitoare și pe care a iu-

bit-o cu tot focul tinereței. Dar gingașa, fată moare
după câtva timp. Tânărul Lamartine o uită, ceia ce

nu este excepţional în viaţa tinerească. Insă după

câţiva ani intrând într'o bisericăse găseşte în fața
catafalcului pe care sta adormită, pe vecio tânără.

Un şoc emotiv stăpânește toată fiinţa lui, lacrimi.
îl podidesc,

se întoarce

diat acele două poeme

acasă

repede

şi scrie

ime-

sublime : La lac şi Le pre-

mier regret.

Inspirația, aceasta poetică n'a, fost datorită mo-

mentului, inconştientul lui Lamartine a fost dese
duioasă

a trecutului,

de remușcări și a trebuit un moment

propice ca.să

ori frământat de amintirea
>

—
-apară

în conștiință
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acea

gamă

de sentimente, pe

„Care a exteriorizat-o și stilizat-o în cele două capo "d'opere

care

au

încântat

pe toţi care

le-âu citiţ,

H. Poincar€, marele matematician, prin studii
de auto-observaţie asupra, invenţiunii matematice,
a ajuns la concluzia că ea e datorită în totalitate
activităţii inconștientului. Eul inconștient, subli-

minal, nu se poate în nici un chip compara, cu un
mecanism automatic, întrucât travaliul matema-!

tie nu e o activitate mecânică, care s'ar putea, com-

para” cu aceea a unei mașini, oricât de perfecţio„_nată ar fi. Nu e vorba numai de a aplica regula,
de a fabrica maximum de combinaţiuni posibile,
după, unele regule fixe.. Combinaţiunile astfel obținute ar fi extrem de numeroase şi inutile. Adevărata activitate a inventatorului alege unele combinaţiuni printre atâtea altele, așa încât elimină
pe acelea care sunt inutile, sau mai bine nici să

nu-și dea, osteneala de a le face.
care se conduce

Regulele

această lege sunt extrem

după
de fine,

delicate, așa încât e aproape imposibil să le enun-

țăm prin cuvinte precise ; ele.

se -simt mai mult

- decât se pot formula,
„
Cum ne-am putea închipui în asemenea caz un
„ mecanism, oricât de ingenios ar fi, care să poată

„executa.

gere.

în

mod automatic această. delicată ale-

ÎN

„Așa, fiind ne putem

întreba:

oare

eul subcon-

ştient nu este superior eului conștient? Importanța acestei. chestiuni n'a scăpat filozofilor mo-

derni,

întrucât

depinde,
hologii. .

de răspunsul

în mod
.

esenţial,
.

.

dat acestei

directiva

întrebări

întregei psia

Intre conștient și inconștient sunt trepte inter-

—
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miediare și se stabilește astfel o relaţiune strânsă

între cele două stări de conștiință, influenţându-se |

reciproc. Dacă faptele conștiente trec, prin educație, în domeniul inconştientului, acesta, la rândul
său, elaborează fenomene cari pătrund îîn câmpul
conștiinței.
- S'ar părea însă că o mulţime de fapte din con=
ştiinţă sunt pierdute pentru totdeauna, și atunci
ne putem întreba care e cauza, pentru care numai unele fenomene ajung la pragul conștiinței
noastre.
*
Poincare

crede că noi nu

cunoaştem

limitele

eu-

lui subconștient, pe care. îl crede superior. eului
conștient, întrucât e capabil de discernământ,
are tact, delicateță, ştie să aleagă și să pre-.
vadă. Această concepţie însă nu poate îi primită
de cineva fără oarecare jignire a amorului propriu
şi de aceia Poincar€ însuş căuta, o altă explicaţie.

E sigur că combinaţiile care se prezintă, spiritului
nostru, după un lucru inconștient prelungit, sunt
în genere combinaţiuni uţile și fecunde,

a fi rezultatul unei

prime selecţiuni.

activitatea, conștientă nu ne dă

ele

par

Niciodată,

deadreptul

rezul-

tatul unui calcul mai lung, în care se cere aplicarea, unor regule fixe. S'ar putea zice că eul sub-.
conștient, automatic, este cu deosebire potrivit
pentru această activitate, care e până la un punct
exclusiv mecanică.
Asupra, naturii reale a inconştientului, unii autori mai îndrăzneţi au riscat unele ipoteze, după
cari se atribue activitatea inconştientă pur şi sim-

plu în mod fiziologic creerului mare, fără nici un
caracter psihic;

după

alte

ipoteze

această. activi-

tate a fost prezentată sub diverse forme şi cu ter-

:,

—
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„meni diferiți luaţi din psihologie

(eu subliminal,

subconștient, strat sau nivel de conștiință), însă
toate admit că inconștientul este sub o îormă, oarecare o formă a. conștiinței. Dacă, primele ipoteze
sunt prea simpliste, aceasta din urmă, nu face de
cât să întindă domeniul * conștiinței până într'o
regiune, în care nimic nu denotă prezenţa, sa. Ea
e o conștiință, adesea -nedefinită, a, stărilor noastre
interioare. Hering compară starea de conștiință cu
un actor care ar fi jucat rolul unui rege : când se
întoarce în culise leapădă insigniile și atitudinea
sa impozantă, rămânând un muritor de rând: asemenea, și stările de conștiință, după ce părăsesc
scena, nu mai au forma conștiinței.
„ Trebue să admitem că organismul psinie conține dela origine o activitate. cu totul diferită de

„aceea pe cari o întrebuinţăm în genere și care nu
se manifestă

decât

în

circumstanţe

excepţionale,

adică rareori când poate scăpa din captivitatea în
care îl ține conștiința. Acest principiu se arată numai la unii indivizi şi în anume împrejurări. Când
_ apare însă, el atinge dela, început şi în mod spon„tan expresiunea cea mai perfectă, “se traduce de
exemplu prin izvorirea unei nouă * personalități,
-Printr'o exaltaţie particulară, printr'o
susceptibi-

litate.specială, pentru sublimare prin

inspiraţiuni

de geniu, prin talentele spiritelor. bine dotate, prin

„vreun joc de forţă al calculatorilor miraculoși.

După

teoria

eului

ar fi datorite unor

subliminal,

procese

în partea subconștientă

aceste

fenomene

particulare petrecute

a eului.

Calculatorii, de

“pildă, adesea tineri cu
o inteligenţă ordinară, ei
înșiși se consideră ca, instrumente ale unei puteri,
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exercitându-se prin intermediul spiritului lor,
căruia, soluţiunile se impun, ca niște revelaţiuni.
Ă
Pentru noi, nu poate “fi vorba de anatagonism
între stările de conștiință. și actele psihice ce
se
îndeplinesc fără controlul direct, al acesteia. Con.

știința, noastră, fie că e îndreptată asupra impre- .

siilor nouă, ce le primim din lumea din afară, fie

că e îndreptată asup
-unor ra
imagini, sau alte ele-.

mente, pe cari memoria le readuce din trecu
t, își
plimbă, strâmtul câmp luminos numai asupra unui
număr foarte restrâns dintre ele, pe când restul

|

Tămâne în penumbră, sau chiar în întunerecul in-

„conștientului.

In aceste

regiuni,

ele totuşi nu

ră-

mân în inactivitate, ci după cum am văzut, îndeplinesc unele funcțiuni cari întrec uneori: în importanță, și originalitate pe cele ale conștientului.
„Dar ochiul conştiinţei uneori :se închide cu totul, lăsând liber jocul elementelor psihice depozitate în creerul nostru ; aceasta, se petrece în tim-

pul somnului. Când dormim, creerul nostru con- tinuă o activitate redusă, datorită diverselor excitaţiuni primite, de. natură pur fiziologică, cum
circulaţia, sângelui

și a limfei

în vasele

e

creerului,

.

nutriția, asimilaţia și desasimilaţia îndeplinite de

celulele nervoase din scoarță, etc. Fără selecţiunea

» continuă, îndeplinită în
ştiinţa noastră,

e natural

stare de veghe de

con-

ca activitatea din

tim-

pul somnului: să prezinte caracterul fantastic şi
dezordonat pe care-l observămla visele noastre. Cu
toate acestea, visele sunt, până la: un punct, ele-

mente utilizabile, și în această privinţă în anii din
urmă cercetările făcute au aruncat o lumină nouă
asupra acestui domeniu psihologic.

Mi

|

Dar în timpul somnului, se pot stabili relațiuni .
5
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_ între 'elemente

ale sufletului,

cu totul îndepărtate

nebănuite în stare de veghe și chiar putând constitui inovaţii, așa, precum am arătat prin numeroasele

mărturisiri,

citate mai

sus.

Automatis-

mul inconştientului ar avea, după Poincare, în cel
mai înalt grad,. chiar 'mai mult decât lumina conştimţei,. puterea de a selecţiona combinațiunile.
cele mai utile pentru “chestiunile ce ne preocupă.

Aceasta e activitatea inconştientului, lăsat singur în timpul somnului, să guverneze întreg do-

__meriul psihologic. Orice senzaţiune - mai puternică
“me poate deștepta din acestă stare, și atunci în
clipa, în care ne trezim, întreaga lume în care ne
aflam dispare la prima rază a conștiinței noastre,
dispare pentru a face loc activităţii conștiente, dar.
nu se pierde, căci rămân în vastul domeniu al inconștientului, de unde astfel, fără să știm cum ne
pomenim. că ne vin deslegările cele mai neașteptate, imaginile poetice cele mai frumoase, sau mMe-

lodiile cele mai armonioase.
Intre conștient și inconștienţ nu există deci ântagonism, aceeaş energie — forța, sufletească — se

manifestă când sub forma conștientă, când prin

activitate inconștientă. Una cedează locul celeilalte în timpul somnului, sau ambele colaborează

- în activitatea noastră de peste zi, făcând ca imen„sul material psihologic, adunat de mii de veacuri
'şi lăsat din generaţie în generaţie, sau câștigat cu
trudă

prin

„guvernat
să

rezulte

experienţa

așa, încât
un

spor

scurtei

noastre

din activitatea,
într'un

domeniu

vieţi, să fie

fiecărei clipe
oarecare.
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VI. — MISTICUL ȘI MISTICISMUL,
Departe 'de a fi desechilibrat,
misticul numit
normal ne reprezintă dimpot
rivă, expresiunea. cea
mai completă de ceeace pot real
iza prin acţiunea lor
combinată, conștiința și dife
ritele forme de in„conștient,

-

o

De altfel misticul qe geniu
crede

eace afirmă,
Din

acest

.

dar

|

IE

al viziunei

și

e

cu tărie în ce-

credinței

|
“emană

forţa. de persuasiune a cuvânt
ului misticului.
>
Aci
găsim punctul de contact dint
re intuiţia artistică
și intuiţia reli

gioasă, căci cu ambele put

em înţelege cum creaţia genială se
apropie de exprimarea
putemică a sentimentului
religios,
In acele momente :sublime ideaţia
apa

re cu totul pe al qoilea plan rolul afec
tivităţei fiind nea„Sămănat mai mare, ca, şi acel
a, al intuiţiei. In adevăr fiecare om va găsi în vorb
ele misticului inspirat și prof

et un ecou al speranţelor
zurilor lui, un răspuns la întrebările și ale necace-l chinueşc.
Ele sunt cuvântul şi prezenţa, lui
Dumnezeu printre noi.!
si
i
|
Ceva
care nu poate

la credincios.

Primul

fi definit, trece dela misţie

a avut

o viziune

lăuntrică,
„Care îl pune în comunicare cu
esența, spirituală,
cu viaț
a profundă a tot ce există,

„Dacă se

compara, de unii, misticii cu dezechil
ibraţii, această, comparaţie se baz
ează pe caracterul

ambilor care e impulsiv şi exaltat. E ade
vărat.
Insă când triumfă automatismul, cum
se întâmpla la, dezechil
ibrat,

personalitate

se

desagreghează,

sinteza Slăbeşte, nivelul mintal scad
e, stările afective sunt desordonate, exagerate. Ave
m deci a face
cu un om sub-normal.

.

—

_. Misticismul

însă:
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nu-l

putem

confunda

cu

megalomania. Există o melancolie poetică, ce
nu este pur și simplu deprimarea, alienaţilor. Și -

* formele mistice
se

confundă,

ale alienaţiei, la rândul lor, nu
cu.

misticismul

normal.

Criteriul

după care le distingem, este un criteriu exterior,
social, moral, practic, întrun cuvânt, o bolnavă
nu e bună de nimic, pe când Sf. Tereza, în acelaș
"timp se roasă și lucrează, . dirijează, scrie pagini
-. admirabile, mândria,
literaturii . spaniole. Dacă
unele turburări psihastenice (Janet) se amestecă
de cele mai multe ori cu intuiţia, mistică, acestea
sunt niște impurități, şi nicidecum cauza expli-

catvă a misticismului. La un mare mistic poate
coexista, ca la mulţi

alături de un

de geniu,

o nevroză

geniu religios. In prima parte, ac-

” tivitatea, mistică,

_voită;

oameni

este

conștientă,

apoi, toţi germenii

rugăciunea,

depuși se desvoltă

este

în

profunzimile inconştientului; se produce -o matuTaţie imperceptibilă şi numai ultimele faze ale

acestei activităţi subterane ţâșnesc brusc în con-

„știința clară, sub

forma unor revelații neaștep-

tate. Există deci o spontaneitate

internă ; o des-

“voltare autonomă și individuală a individului.
| Cum .vedem

la mistic, găsim un grad de activi-

„tate admirabil, gândurile. și faptele lui sunt bine

„organizate, ele formează un sistem coherent, sentimentele lui sunt puternice și solide. Imaginaţia

lui subconștientă, după Delacroix, este în serviciul

activităţii dominanţe ; individul în timpul inspiraţiei, extazului şi vedeniilor are, de sigur, o atitu” dine pasivă, care însă, îi.mărește capitalul psihic,
moral,

și social.

Sfânta

Tereza,

în

asemenea

îm-

—

prejurări, credea
Dumnezeu.

că
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gândurile

ei sunt dictate

de

La, mistici intervine inconştientul dinamic ; toate

gândurile lor tind spre un echilibru final, cu toate

oscilaţiile pe care le suferă, viaţa lor mintală, : . -

Dywelshawers arată că extazul întâlmit la mis- tici face parte din sistemul sintetic al personalităţii şi nu se prezintă ca ceva exterior îață de
aceasta. Nici extazul nici scăderile sufletului misticului, nu pot fi considerate ca. aparținând, exclu- siv alienaţiei-mintale. Cele din urmă scăderi, sunt
scăderi omenești prin care a. trecut orcine. Reac-

ţiile individuale emotive, printre care numărăm

și

|

pe cele mistice, au la, bază modificări organice ale căror. procese ' sunt rău: cunoscute -dar care de-.
pinde de nenumăratele
influențe
care din: mediul fizic, biologic şi social, în care trăim, se exercită asupra, organismului.” Nici o fiziologie nu
poate nici să le prevadă nici să le explice pe toate.
Fără îndoială, că la Lourdes” şi Maglavit. avem
aface cu un misticism religios în. care inconștientul dinamic joacă un rol însemnat.

Fenomenul lui Bernardette ca şi al lui Petrache
Lupu se explică prin activitatea inconştientului
dinamic, creator. Sufletul lor avea intuiţia, divini-

tăţii, căci, prin educaţie,. simpatie şi credinţă, vedeau pe Sf. Fecioară și pe Dumnezeu în care credeau, fiinacă îi iubeau. Intuiţia religioasă purcede.
din inconştientul dinamic și din afectivitate. In .
manifestările sentimentului religios, ideaţia inte-

lectuală trece pe planul al doilea.
“Credinţa

covârșitoare

inconştientului

dinamic

are o

putere

care ridică, la oamenii cu: tempera-

mentul mistic şi religios, energia nervoasă pe de o

parte, iar, pe de altă parte le dă un simţământ de

.
|

_
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destindere și de mângâiere. Este vorba dar de ridicarea, potenţialului psihic al individului punându-l .
"în măsură de a face lucruri mari.
Se creiază o viaţă sufletească deosebită, afectivă,

al cărei conţinut e religios pe când conţinutul intelectual al ideei religioase, e de domeniul
şi reilexiunei.

VII.
|

—

ROLUL RELIGIUNEI IN VIAȚA
- ZILOR ŞI A POPOARELOR

Trebue
sunt

judecăţei

INDIVI-

să afirm . că cunoștințele - noastre

prea

precise spre, a lumina,

complet

nu
pro-

cesele
care au loc în dinamismul
inconștientului mistic sau religios. 'Trebue însă, să spun hotăTit că e o greșală să, credem că religia ar fi re-

zultatul fanteziei morbide sau ar avea o origine
ireală. Faptul că religiunea s'a manifestat ori când
şi oriunde pe pământ, la oameni de toate treptele,

persistând în orice stadiu al ştiinţei şi rezistând

la, orice persecuții, ne arată că misticismul este
adânc înrădăcinat în sufletul omenesc și e la baza
moralei. Prin religiozitate omul depășește animalitatea. Şi avem în vedere mai ales religia dinamică al cărui tip perfect este misticismul
creștin.

In adevăr, cum

am mai spus, sentimentul religios

ne duce la fapte

mari,

alturiste, face viața, supor-

tabilă, mângâe pe nenorociţi, dă speranţe.
Misticismului și religiei datorim marile opere în
domeniul sculpturei, picturei, arhitecturei
raturei. Nu mai vorbim de muzica sacră.

și liteCare e

„mâna criminală care ar putea să distrugă, cum a
încercat altă dată
"

Erostrat, aceste minunate

tem-

ple eșite din sentimentul religios ?2 Nici nu s'ar găsi

vreun

emul al lui. Erostrat, Nestorius

!

— 1
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Chiar și monumentele sepulcrale pe care le vedem în Campo Santo, dela Genova, Păre Lachaise

dela Paris şi la, cimitirul

Bellu unde

intrăm cu

sufletele
smerite ne arată, vanitatea
sforțărilor.
noastre. Vanitas vanitatum. .
“Să nu luăm în deșert fenomenul
mistico-religios. Să ne gândim la, cuvintele
lui W. James: „Nu
e nimic mai stupid decât a trata ca inexistent un
fapt psihologic, numai pentru că nu putem să-l

simțim noi. Să ne păzim
greșală, cum se întâmplă
care

nu

înțeleg

altceva

de a cădea în această
cu unii oameni culţi
decât

numai

ştiinţa

ofi-

cială““, Nu numai că nu trebue să ne punem de-a
curmezișul religiozităței dar chiar să-i favorizăm
desvoltarea. In ceia ce privește relaţiile sentimentului religios cu freudismul,

după

care religiunea,

n'ar rezulta, de cât din sublimarea, lui libido, nu

le putem admite. De altfel chiar Freud spune “(In- troduction ă la Psychanalyse, pag. 312)

că subli-

merea. nu poate suprima de cât o parte din i
bido !
Funcțiunea religiunei a, fost totdeauna de a în“ treţine gustul de a trăi o viaţă demnă, arătând omului adevăratul său destin și creind în suiletul

fiecăruia, o viață spirituală care înalță și aduce
liniștea sufletească. Kant a înţeles influenţa morală a religiunilor care propagă altruismul şi sentimentele nobile, formulând-o într'o frază
admirabilă:
„Două lucruri umplu sufletul de admiraţie şi un

"respect pururea nou care cresc pe măsură. ce gândirea stăruie mai mult asupra lor: cerul înstelaţ
deasupra noastră, legea morală înlăuntrul nostru.
Nu am nevoe să le caut şi să, le ghicesc ca, şi cum
ar fi învăluite în ceţuri sau situate dincolo de ori-

a
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zontul meu, într” o regiune inaccesibilă; le văd îna-

_intea mea și le leg îndată de conștiința existenţei
mele“.

|

|

Petrache Lapi eca și Bernardette Soubirous sunt
doi mistici, ființe simple, dar, repetăm, sincere și
cinstite, folositoare societăţei, la care fenomenul
„credinţei
religioase se manifestă
sub forma Sf.
Fecioare și a lui Dumnezeu, ceeace nu reprezintă
altceva, decât numai exteriorizarea unui avânt sufletesc care se întâlnește și la artiștii creatori, la
martiri, la fondatori de religie, ori la simpli propovăduitori ai unei credinţe ce le stăpânesc. su"fletele. De sigur că povestirile cu subiect religios,
biblia, icoanele, cărţile populare cu conținut reli- gios şi figuri în care se vede Dumnezeu, Sfânta.
„fecioară, Isus, etc., de
care au luat cunoștința
* în copilăria lor, au constituit un fond prim în
„inconştientul ambilor, fond care a fost “prefăcut

treptat sub influența

experienţei

lor

sufletești.

După cum observă foarte bine unde-va, d-l Petronius, credinţa este una din marile idei care conduc lumea și care au dreptul să ceară a îi respectate, ca orice mare existenţă.
Și. repet, religia, cheamă-se instinct, sentiment
„sau credință etc., sa întâlnit sub diferite forme
ori când, ori unde şi la ori ce societate omenească,
indiferent de gradul ei de cultură şi indiferent de

nivelul științific al epocei

considerate.

„Credința

religioasă este un instinct şi dacă ne luptăm cu ea,
voind s'o distrugem, facem o faptă, contra natuTei (Goritţi).
Sentimentul religios este cel mai puternic sentiment omenesc, căci el ne poate împinge la 'sacrificiile mari individuale sau colective, ce le găsim

— 13—
scrise pe multe din paginile istoriei. Manifestările
religioase

reprezintă

cea

mai

formidabilă

şi

mai

indestructibilă din forțele mondiale, fiindcă isvoIul lor se găsește în sufletul nostru. Temperamentul mistic sau constituţia religioasă există alături
de celelalte constituţii omeneşti. Ea poate prezenta.
diferite grade (entusiasmul,
fanatismul, . extazul sau nebunia, religioasă), dintre care unele servesc

la progresul moral și social al omenirei.

|

Constituţia religioasă
sau temperamentul mistic
sunt bazele organice ale religiunei și modelează
„aspectul indivizilor, mimica, lor, vocea, ete, . Să

adăugăm

pentru

a termina

că

ateii,

cei mai

înverșunaţi, cred și ei în ceva, în ideile lor politice.
Sunt de pildă, politicieni pasionaţi, care merg până “la fanatism, până la proselitismul orb şi crud.

Să nu ne mirăm că, între știință, religie şi politi- .
că au loc conflicte frequente. Atari conflicte se pot

întălni la un moment dat și între alte stări omenești fundamentale, care au dat loc în toate tim-.
purile celor. mai grozave tragedii.
i
Vom da, mai jos un caz istoric, care ne arată. că
toate sforţările făcute pentru combaterea, religiei
au

fost; „zadarnice.

,

"In cursul marei revoluţii franceze în 1793, cluburile politice care stăpâneau Franța, proclamară

suprimarea, cultelor și cerură, preoţilor catolici să
se lepede

de ceeace

numeau

erorile

acestora.

S'a

luat măsuri ca, să se suprime

preoţia şi să se to-

pească, obiectele

metal.

religioase

de

Mulţi preoţi

"îşi dădură demisiunea ; la Paris, episcopul metropolitan Gabel și o parte din clerul capitalei sau

dus la convenţiune - (adunarea revoluţionară, care

a stăpânit Franţa, dela 1192 1a 1195) -pentru a abî

.

—
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dica în mâinile acesteia funcțiunile lor, Pentru a

înlocui vechiul cult, convenţia decretă mai târziu
serbările zeiţei Raţiunea.. Catedrala pariziană Notre-Dame fu închinată zeiţei şi o serbare solemnă
avu loc la 10 Noembrie 1793. O actriţă dela, Operă,
- anume Maillard, reprezenta Rațiunea. Serbări analoage avură loc în provincie. Dar acest nou cut

dispăru curând în faţa cultului fiinţei supreme d

lui Robespierre,

care

avu

loc

la

8 Iunie

1794. Ro-

bespierre, președintele
Convenţiunii, instituise
„acest cult pentru a reacţiona împotriva orgiilor pe

„care

le producea

cultul raţiunei.

Majoritatea convenţiunei. atee, şi nu deisiă, lăsă
să cadă în uitare noul cult îndată după uciderea
lui Robespierre. Curând religia creştină fu pusă

din no
în u
locul ei.

La acestea

5

vom aăoga încăun fapt,

N

care ne

„ arată marea. importanțăpe care c are afectivita-

tea, adică isvorul misticismului, în viaţa unui om,
„chiar celebru.
Si
_ Mareie filosof positivisi Auguste

1857)

Comte

(1798—

deveni, sub influenţa unui umor nenorocit,

din filosof positivist, un mistic. In 1845, Comte în-

tâlni pe Clotilde de Vaux, pe care o iubi cu o ara:
goste romantică. Cloţilde de Vaux era tubereu- -

loasă. Această femee,

prin dragostea ce i-a Provo-

cat-o, a duspe Comte la misticism.
Din 1845, Comte încerca să scoată

din

filozofia

lui o religie. El emise rând pe rând ideile regineimame, apoi a adoraţiei

umanităţii, a organizării

„ societăţii prin știință. E1 se institui mare preot al'
omenirii și decretă că, de acum înainte, „Sfânta
Clotilda“ va fi patroana omenirii.
L
“A. Comte, printr'un dresaj special, ajunsese să-și.
„evoce viziunea, Clotildei așa cum o văzuse câteva

—
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clipe înaintea morței. Iată cum proceda : Privind |
odată niște obiecte, amintiri rămase dela dânsa, el .
_a văzut-o culcată înaintea sa. EL a. încercat să-şi
reproducă în clipele de rugăciune, viziunea aceasta,

halucinatoare. Astfel, el evocă -mai întâi ochii în-

chiși ai moartei, apoi camera mortuară. Când .cadrul acesta era evocat în întregime şi făcut vizual
el fixă imaginea, Clotildei, pe care o integra îîn ansamblul acestui tablou, după ce mai întâi avusese
grija să-i dea, o anumită

poză

și să-i aleagă

un

a-

numit costum. 4)
|
Nici critica, nici ştiinţa, nici “civilizaţia nu pot
face să se usuce isvoarele misticismului, La toate
vârstele și chiar fără intervenţia emoţiunilor — avem cu toții momentele noastre de misticism. Aşa
se întâmplă contemplând infinitul mare al cerului

şi infinitul mic al lumei microscopice.

|

Omul e chinuit une ori de probleme pe care nu
le poate rezolva nici cu ajutorul științei, nici cu ajutorul creerului prozaic. E nevoe de altceva, de
ceva, puternic care să ne : răscolească
şi să ne:

înalțe. Aceasta o poate face misticismul și religiozitatea.
La omul primitiv, misticismul există de regulă.,
El dominează logica, mulțumește orice curiozitate,

înlătură orice îndoială, însuflețește totul. Uneori
chiar

la

popoarele

civilizate, misticismul

nu ca nişte fenomene

individuale

apare,

ușoare, dar

ca

niște manifestări impetuoase de fanatism. colectiv,
_care
dente,

trădează
dar

existenţa

latente.

1) Aceste amănunte

Acest

unei forțe supra-abunsentiment

sunt luate

Georgiade : Maglavitul în lumina
București 1935, care împreună cu
studiat fenomenele dela Maglavit

mistic

din broşura

atrage

d-lui C.

psihologiei, ştiinţifice.
d-l Popescu-Sibiu au
în lumina psihologiei.

-
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lumea în jurul altarelor și profeților, In ziua de azi

chiar, misticismul religios este în floare. Acest fe„nomen e tolerat de religie şi de artă, căci fără el
nici o religie mar

fi apărut, nici arta nu ar putea

să trăiască. Arta ar fi foarte aridă iar religia prea

abstractă fără parfumul misterului.

Profeţii, apostolii se cred înzestrați cu o misiune
divină, pun des în serviciul propriilor lor credinţe
„0 voință dârje care atrage proseliţi. Prin misticismul unui paranoieşi prin credinţa cu care e
animat,

paranoia,

individuală...

devine

a

o religie, însă o'religie

„„_- Bste adevărat că, având aceleaşi. caractere, re-.
„ligiunile nu sunt — zice Tanzi — decât paranoii
colective ; dar liberându-se apoi de misticism,
per-

sistă mai departe în minţile echilibrate, îndeplinind astfel o funcţiune socială. Nu numai contu„_Tul general al paranoiei, dar și caracterele ei cele
„mai

mărunte

corespund

cu exactitate

cu aceia ce

„se întâlnește în cadrul misticismului primitiv.

La omul primitiv, misticismul reprezintă, totul,
este singura lui avere, cel mai bun lucru. pe
care

ÎI produce creerul 'lui; la omul modern
patru foi, fetiş 1a automobil,

amulete...)

mar

ridicol

(trifoi cu
se asea-

mănă uneori cu fetișismul, alte ori se manifestă
cu lucruri de artă, opere arhitectonice, flori, opere
de ceramică; romane, elocință publică, (E.
'Tanzi.
„ 1 Mistizismo nelle Religioni). Mult timp mistiois„mul a fost domeniul rezervat teologilor şi moraliștilor. Dar, dela Charcot şi Ribot, ştiinţa a început să cerceteze problema, așa încât azi nimeni
mai

îndrăzni

să

devină

vorbind, cu

ușurin
ță,ea sublimă a misticului, nici să
de exaltar
„considere credința ca o formă primitivă
a ştiinţei,
pe care rațiunea

ar urma s'0 înlocuiască

într'o zi. |

—
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Chiar savanți cari neagă existența sufletului
șia
fiinţei supreme, adoră niște idoli dinta'o clasă
in-

ferioară, și își fac fetiş din ştiinţă, evoluţiune,
ma-

terialism istoric, raţionalism și din alte entităţi,
impersonale și fără vlagă. Incapabili să, se entu.

ziasmeze, neagă ceeace nu pot să înţeleagă.
Lor li se adresează cuvintele lui. W.
James, pe
care le-am reprodus mai Sus, dar pe care
nu ne

putem opri de a le repeta:
„Nu e nimic mai

.

stupid decât să zicem că un

fapt. psihologic n'ar exista” fiindcă suntem incapabili de a-l simţi noi înși-ne“,
Si
.
Caracterul vieţei religioase este, tot după W. Ja-

mes, „existența, unor forțe în afară de conștiința

clară a individului care joacă în viaţa, lui un rol
mântuitor”. Pentru acest

motiv,

fenomenele . reli-

gioase sunt mai frequente şi mult mai complete 12
indivizii a cărora, viaţă inconștientă, este bogată iar

viaţa lor mentală nu se mărginește Ia. un raționament voit, artificial, fără inspiraţie (Dwelshawers)..

Inconștientul este un reservoriu de tendinţe vii |
pe cari emotivitatea le colorează.
pa
In viaţa . religioasă

creatoare mai mare

inconştientul

decât

are o forţă

aceea a conştiinţei.

Am arătat mai sus, că în ideaţia mistică găsim

logică și coherenţă, pe când la fiinţele patologice
constatăm o decădere, o diminuare a psihicului. Afară de aceasta

nevropaţii sunt egoiști,

capricioși. La mistici, dimpotrivă, găsim
tate, bucurie,

bunătate,

obsedaţi,

generozi-

eroism ; întrun cuvânt

mai bogată.
viață psihologică,

o

„Nu există religie fără puţin misticism— a, scris

Albert Reville ; — pentru ca misticismul să fie sănătos și binefăcător, trebue să fie condus de sim-

—
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_ţul moral, de practica binelui și mai cu seamă de
dragostea pentru adevăr“.
Prin misticism trebue să înţelegem credința și
posibilitatea -unei comunicări între om şi Dumnezeu, mai întâi, şi, pe urmă, convingerea pe care o
are misticul, că această comunicare este ceva, real,
Ea îi aduce alimentul vieții sale Teligioase. Insă,
misticismul lui Reville este. misticismul unui om
rațional și cult și nu ' acela al misticilor obișnuiţi. Aceşti din urmă au o sensibilitate desvoltată,
foarte mult

în sens

religios.

Ceeace

noi

numim

adevăr, fapte reale, evidenţă, pe ei îi importă puţin ; ei nu se folosesc decât de intuiţiile care se formează, în fundul conștiinței lor, fără să, poată, şti
cum ;

„teoriile

tează

premizele,

lor

sunt

din

niște 'vedenii,

ei nu

care. nu scot

scru-

consecinţe“

(Loisy). Logica, crițica și istoria mau pentru ei
nici. un sens;
concep ! o dogmă ca; o' constatare
științifică ;
exprimând-o, ei voesce să stabilească
un principiu religios şi nicidecum o teoremă metatizică. In aceasta rezidă puterea şi$ uneori primejdia. inițiativei lor.
Intuiţiile lor se formează de. obicei în armonie
cu aspiraţiile multora din contimporanii lor, cari
” se găsescîn acelaș mediu istorie Şi cultural ca și ei.

Viziunile pe care le au misticii pot avea formele

cele mai diferite. Sunt unele ca, o simplă lumină:
fulgerături brusce, scânteieri, limbi de foc, lumini
orbitoare, fenomene despre cari vorbește W. James
“în

cartea

sa,

tradusă

în limba

franceză:

Les

va-

"ictes de Lexpârience religieuse. Mai avem vedenii
de ființe

Dumnezeu,

sau fragmente. de fiinţe, în- general de
Sf. Fecioară,

sfinţi,

etc.,

cari vorbesc.

Amintim în această privinţă vedeniile

fecioarei

a

—

franceze Ioana d'Arc

09
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(1412—]1413)

care, la vârsta

de 13 ani, auzea vocile arhanghelului şi ale sfinte-:
lor Caterina, şi Margareta, cari o.sfătuiau să fie

"bună

și evlavioasă,' apoi o îndemnară

'să lupte

contra, Englezilor cari, pe vremea, aceea, „cotropi„seră Franţa.
Concepţia antropomorfică a, divinității atât 'de
firească pentru om (negrul își închipue pe Dumnezeu ca un negru, iar Petrache Lupu l-a văzut:
- îmbrăcat într'un fel de sarică ciobănească) tinde
să confunde revelaţia, cu o conversaţie. D-zeu alege

"pe unul din credincioși, plăcut lui; îi împărtășește
"din ştiinţa și din intenţiile sale; îi dă misiunea de
a le face

cunoscute

oamenilor.

(D-zeu

a vorbit

cu

Moise pe muntele Sinai).
..
Vedeniile corporale sunt impresiuni reale, însă
fără excitant extern. Niziunile imaginare însă nu
se confundă nici cu halucinaţiile şi nici cu travaliul subiectiv al imaginaţiei creatoare.

Dorinţa, unor suflete este uneori atât de

puter-

_nică încât pot da unor imagini subiective caracterul unor realităţi obiective. Sunt.unii oameni care
cred că, văd tot ce-şi închipuiesc. :
Este aproape
sigur că misticisinul nu creiază
nimic nou, căci inconştientul reprezintă, tendinţele .noastre, acele pe care le-am moştenit, acele care

sau format în noi printr'o lentă impregnare a
minţii şi a sensibilităţii de către mediul fizic și
„social;

sunt

apoi

aptitudinile

noastre,

dispoziţiile

cari ne fac să lucrăm, fără ca deseori să ne dăm
seama, însă ni se impun. Misticul este o fiinţă care .
şi-a creat tendinţe noi, însă pe nesimţite, așa încât atunci când ele i se impun, misticul rămâne însuși mirat. Mai ales, se simte constrâns de ele. Misticismul “este mai puţin activitatea creatoare a in-
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conștientului. decât activitatea orăonatoare a, acestuia, viața profundă a tendințelor.
Misticul este rezultanta culturei unei epoci 0arecare și. a unei grupe sociale. Totuşi în mintea, lui
nu primeşte decât ceeace se potrivește cu el îînsuși;
dar când a adoptat ceva, îl apără cu atâta tena-

citate încât îl impune

chiar

teologilor,

putând

" uneori transforma chiar dogmele.
Primejdia activităţei marilor mistici residă, în
faptul că fac abstracţie de contingenţe, eșind une-

ori cu totul din realitate,

depășind

trariind tendințele mediului

și chiar con-

în care se găsesc.

acest caz ei nu atrag: în jurul lor decât

o

In

mică

grupă. Asemenea atitudine nu o găsim însă nici la
Bernardette Soubirous, nici la Petrache Lupu.
In general, .când se ridică un om cu 0 vocaţie
excepțională, calităţile lui superioare deseori trec

la început neluate în seamă de lumea din jurul lui

care nu văd la el decât aparențe, infirmităţi,
- minciuni, incapacitate și alte cusururi prea omenești care sar în ochi. Adevărata măreție inter-

„nă: a misticilor le scapă.. (Roger Bastide). Acelaș

- lucru s'a petrecut şi cu Bernardette şi cu Petrache
Lupu.

|

Cea mai mare parte din marii mistici, zice Car-

tel, au suferit fiziceşte şi moraliceşte,
parte

din

viaţa

lor.

De altfel

să fie întovărășită, de fenomene

cel puţin o

contemplarea

poate

nervoase care sea-

mănă cu cele histerice sau de somnambulism. De-

seori găsim în vieţele sfinților, descrise extaze, cee„tirea gândurilor, vederea, evenimentelor care se petrec la mari depărtări și uneori ridicarea obiectelor.

S'a, povestit despre unii sfinți cufundați în rugă-

ciune, nesimţitori 1a, tot ce se petrece în jurul lui,

.

care S'ar fi ridicat la vreo câteva palme deasupra
pământului.
Dar atari fapte extra, ordinare n'au
putut fi supuse la o cercetare ştiinţifică.
Unele activităţi spirituale
se pot întovărăşi de
modificări, anatomice și funcționale, ale ţesuturilor şi organelor.
Aceste îenomene se întâlnesc în . .
multe împrejurări și în timpul rugăciunii. Carrel
înțelege prin rugăciune, nu o simplă repetire maşi„nală a unor formule, dar o înălțare mistică în care
conștiința e absorbită în contemplarea principiului imanent și transcendent al tumei. Această, stare
psihologică nu este intelectuală. Oamenii de ştiinţă |
şi filozofii n'o înțeleg nici nu pot să ajungă la ea. *
Dar s'ar părea că oamenii simplii pot simţi : pre-.

zenţa lui Dumnezeu tot aşa precum își dau seama.
de căldura, soarelui

ten... Rugăciunea

sau de

bunătatea

unui prie-

întovărășită, de efecte organice

are câteva caractere speciale. Mai întâiu de toate, .
ea este cu totul desinteresată, căci cere renunţarea,

de sine însuși, adică

o

formă superioară de asce-.

tism. Oamenii modești, ignoranţi, săracii sunt mai
în stare de această lepădare de sine decât bogaţii
„și intelectuali. ' Astfel înțeleasă rugăciunea poate.
da. naștere 1a, minuni.

VIII. — CREDINȚĂ ŞI STIINȚA, |
Cugetarea are datoria să pună credinţa de acord

cu cultura, mediului în care ea trăeşte şi care se
schimbă, în decursul vremilor. Această; operaţie re-.
vine intelectualilor, fiind în raport cu simţul .comun, cu ştiinţa și cu filozofia profană. (Guigne-

bert). Ştiinţa, totdeauna se ocupă cu un domeniu
parţial, -al cunoștinței
fenomenelor, filosofia în„6

-
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cearcă să fie generală.
cu botanica, chimia,

facă o sinteză;

Omul de știință, se ocupă
etc. Filozofia

ea este

ca

însă vrea să

un fel de lanţ între

ştiinţe (vinculum scientiarum). Știința se ocupă
cu fenomenele pe cari le putem cunoaște cu aju-

torul organelor de simţuri. Ştiinţa e deci feno„_menologie. Filozofia, însă încearcă relațiile dintre
conștiința sufletului şi fenomenele lumei externe,
„Sa dus vremea când oamenii de știință considerau filosofia ca o disciplină stearpă. In special în
biologie,

necesitatea

mulți, cum

filozofiei

e . recunoscută

afirmă un savant anatomist

de

(Ariens

Kappert). In adevăr, cum ar putea oare cineva, să
studieze caracterele vieţei' şi originea acesteia,
descendența omului, valoarea, vieţei, fără a că“păta, interes de filozofie 7,
-” Unii oameni spun că ei nu cred :decât în ceeace
văd sau pipăe.
Dar . lucrurile pe: cari ei pot să le
vadă sau atingă nu sunt cum sunt ci cum le vede
conştiinţa lor. Lumea. externă se schimbă dacă

„-

„sufletul, adică conștiința noastră, se schimbă,

Pot să mă înșel şi să iau arama

qrept aur și

sticla drept diamant. Dar dacă sunt trist sau fericit, dacă duc dorul unei prietenii sau a mâncărei, a iubirei, nimeni nu poate să mă convingă de
„contrariul. Activitatea psihică este un principiu
care se află, la baza nu numai

a cugetării conștien-

te, dar și a întregei evoluții organice, iar structura
corpului este un admirabil sistem logic comparat
cu logica, despre care avem cunoştinţă din expe" rienţa, noastră. . (Ariens Kappers). :

_

Sufletul nostru este o parte din sufletul universului viu în care a luat naștere. Religia, vine dela
cuvântul

religare

(a lega),

căci leagă viața noas-
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tră individuală cu "sufletul nostru mai profund,
sufletul profund în general.

Sufletul,

se pare,

cu
este

supraindividual. El fiind forța internă care organizează întreaga lume, este în legătură cu facerea |
şi refacerea individului, ducându-l „spre desvolta-.

rea lui cea mai înaltă. Sufletul,

—

zice tot

”
ilustrul

anatomist

Kappers, dela care împrumutăm aceste
tinde să depăşească limitele individului.
e formativ,

Ariens

date, —
Sufletul

în fiecare specie caută să, realizeze

for-

me încă nerealizate. Scopurile sufletului depășesc
viața, personală şi scopurile „personale. Sufletul ne:

ajută să depăşim individualismul în spaţiu şi în
timp. El ne face fiinţe sociale şi verigi în lanţul
evoluției — fiinţe pentru

care binele şi necazurile.

semenilor noștri sunt un isvor de mulțumire sau de

„mâhnire mai mare decât ni-l dă. binele şi suferinţele noastre. In felul acesta nu mâi muncim pentru momentul de faţă.. !
“Datoria omului este să facă ca. toată lumea, să
participe la binefacerile dragostei creştine. După

cum în fizică avem entropia, adică tendinţa

la ni-

să ușuvelare energetică, tot aşa religia ne învaţă.
Tăm mizeria, altora, să nivelăm

averile, spre un e-

pe cel de jos şi slab.
chilibru sănătos. Să ridicăm
Ajutând pe semenii noștri, noi ne înălţăm sufleteşte.
Religia, — conchide Ariens Kappers, — cere să

ne înălțăm la un nivel divin: Să ascultăm vocea sufletului, care. ne procură, o înţelepciune mai mare
decât rațiunea noastră şi să ascultăm de această
putere mai mare ca noi. Făcând astfel, ne vom sui pe nişte înălțimi morale care ne vor da o viziune
așa, încât necazurile personale Vor.
suprapersonală,.

părea ca, umbrele din vale, pe când

pe

piscurile

—
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" credinţei, soarele străluceşte cu toată puterea lui.
discipline cu totul

Ştiinţa și credinţa, sunt două
deosebite una, de

alta,

care

deşi nu au, nici o legă-

tură între ele, pot trăi însă foarte bine în perfectă
armonie,

la unii

oameni

superiori.

totul

cu

(Nevw-

ton, Pasteur, Pavloff, etc.)
cuvintele lui Pasteur,
Termin acest capitol cu
mare “geniu pe
care nu numai că a fost cel mai
care l-a avut omenirea prin | binefacerile pe care
le-a revărsat asupra, ei, dar a. luptat . o viaţă întreagă în contra, generaţiei spontane, admisă până
la el de filozofi, învăţaţi şi de clerici. Iată aceste |
!
cuvinte:

„In fiecare din noi, — spunea, Pasteur, — există

doi. oameni : savantul, care.a

făcut

care, prin observare, „experimentare

tabula. rasa,

şi raţionament

“vrea, să se înalțe până la, cunoaşterea, lumei; și, în
urmă, omul simţitor, omul tradiţiei, credinţei sau
care își
omul
necredinţei, omul * sentimentului,
să
vai!
poate,
nu
plânge copii - imorţi, care
nu
probeze, dar care. speră :că îi va revedea, care
vrea să moară cum moare un vibrion, care-şi zice
în mintea lui că, forţa care se . găseşte în sine se

Cele

va transforma.

două

feluri. de gândire sunt

deosebite şi vai de acela, care, în starea aşa de ne
perfectă a cunoștințelor omeneşti, vrea să facă ca

unul să cotropească, pe celălalt“, Şi mai departe

continuă : „Aici nu e vorba nici de religie, nici de

filozofie,

nici

de

ateism,

nici

de

materialism,

nici

de spiritualism. Aș putea să adaog : ca savant pu-

ţin mă importă. E o chestiune de fapte. M'am apucat. să. studiez problema fără idei preconcepute,
fiind gata să, declar, dacă experienţa. m'ar sili, că
există generaţie spontană, pe cât sunt de convins,
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azi, că cei
sunt legaţi
Pasteur,
mici, dând
admisă ca

cari afirmă acest lucru în zilele noastre,
la ochi“.
care a. descoperit
lumea infinitelor .
lovitura de graţie generaţiei spontane,
o dogmă, până la el, ţinea, în momen-

tul ultim

al vieţii, într'o

cealaltă mâinile
IX. —

doamnei

mână

Crucifixul,

iar

în

|

Pasteur !

TERAPIE ŞI SUGESTIE

Tratamentul religios . al
poalelor,
vindecările
miraculoase atribuite lui Dumnezeu se. întâlnesc

în toate civilizațiile și în toate religiunile.
reamintim

tratamentele

şi miracolele

antichitatea greacă în templul
clepeion). In fundul

Să

ne

obţinute

în

dela Epidaur. (As-

templului. se afla statuia care . .

producea, vindecările miraculoase, vindecări despre care ne vorbesc inscripţiile rămase, dându-ne.

chiar amănunte. In Egipt, Grecia, Roma, bolnavii
vindecaţi lăsau braţe, picioare, gâturi, sânuri de
piatră, de marmoră, de argint şi de aur — părţile
corpului care fuseseră vindecate (ex-voto) — suspendate de. zidurile templului aducător
_*

care,
In Bvul

mediu

tot aşa.

miracolele produse

produc

vinde-

Mai târziu : menţionăm

la mormântul

ris din cimitirul Saint-Medard,
Miracolele . se.

de

chiar

diaconului

pe la 1736.
în

zilele

Pa-

|
noastre,

pentru că știința, medicală,
— zice Pierre Janet,—
ma progresat destul încât să le facă inutile. Să ne
gândim la vindecările de la Lourdes şi Maglavit și
„la înrâurirea pe care a avut-o Christian
în ţara cea, mai realistică din lume.

Science,

Fundatoarea ştiinţei creştine, Miss Eddy, sa năs-

cut în Statele-Unite în 1821. Din copilărie era a-

.

86
tinsă; de histerie cu accese convulsive, cu leţargie,
îugi, somnambulism delirant. La vârsta de 35 ani,
alunecând. pe ghiaţă, căzu leşinată. Acest accident
avu drept consecinţă o contractură
a piciorului
complicată, curând cu o paraplegie completă, care
a ţinut-o în pat ani de zile.
.

La, vârsta de 40 ani, paraplegia ei fu vindecată
repede

de

un

oarecare

P.

P.

Quimby,

numai “prin-

tr'un tratament moral. Quimby fusese ceasornicar
şi asistase la niște ședințe de magnetism făcute de

un francez

care vindeca. pe

această cale şi dela

care se convinsese. că, în unele boale, medicamentele. sunt inutile. Acesta fu punctul de plecare al
lui „Mind cure“ (Tratament sufletesc).
Aceste idei ale lui Quimby entuziasmară pe Mrs
Eddy ; ea organiză o școală medicală.
Elevii plăteau taxe mari spre a putea căpăta o putere tera-

peutică extraordinară, după cum li se promitea.
Mrs Eddy se îmbogăţise și trăia în lux. Cu toate
accidentele grave, produse de tratamentul cel nou,
cu toate scandalurile, procesele; certurile care fură
urmate de fundarea. mișcării „New-thought“

direa: nouă), Mrs Eddy putu înfrunta

(Gân-

tcate dificul-

tăţile Doctrina ei, publicată, în cartea „Science and
health“ (1875), a trecut peste -200 edţiii. In ea.
Mrs Eddy , spunea, relativ

la originea ideilor ei:

„Dumnezeu vorbeşte, eu ascult“. „Dumnezeu spi-

rit este totul; materia nu e nimic“. Pentru dânsa,

„materia nu există. „Ziceţi că un absces e dureros,
dar aceasta e imposibil, căci materia fără, spirit nu

simte durerea. Abscesul manifestă numai prin inflamaţie și tumefacţie o credinţă în durere

şi a-

cestei credințe i se dă numele de absces; dacă
-... credința scade, abcesul se va vindeca... ;. mintea

!
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Dă

bolnavă şi nu materia conţine infecția... Credinţa
în moarte nu servea la nimic, lumea va vedea cu

“timpul că, moartea nu este decât un vis de moarte
care vine în întuneric şi dispare la lumină“.
In asemeni împrejurări diagnosticul nu mai are
nici un rost, iar terapeutica e aceeaşi pentru toate
boalele adică suprimarea tratamentelor medicale

şi. chirurgicale, inutileși absurde după Mrs Edây.
Trebue suprimate şi toate măsurile igienice. „Dispepticii să mănânce și să, bea tot ce vor“. Credinţa,

în boală trebue suprimată... „Să ne convingem,
— zice Mrs Eddy, — că mintea guvernează tot corpul şi această convingere este medicamentul cel.
- mai eficace“.
Să nu uităm, zice Janet, că Christian science
oricât de absurdă ar părea, a putut: înălța nume7oase catedrale și a ușurat suferinţele a milioane
de oameni. Punctul ei central este influenţa - covârşitoare pe care o are asupra boalei ideia ce şi-o
face bolnavul despre ea. Dacă bolnavul se crede
pierdut, boala

devine

mai

gravă;

dacă

bolnavul

„are încredere în vindecare, restabilirea, lui e mai
ușoară,
Bolnavii care se vindecă, . prin. Christian science,
etc., sunt bolnavi atinși de psiho-nevroze, boale a
căror definiţie precisă, nu există. Pentru uni, nevropaţi sunt caracterizați prin două lucruri :
1. N'au leziuni ;;
2. Nu sunt alienaţi.!
j
bolnav fără lezică
să
va
ce
Janet nu înţelege
să, fim
sfătueşte
ne
Janet
parte,
siuni. Pe qe altă
sceptici

în

Dubois,

un

.cesace

priveşte vindecările,. însă

nevropai care

se

crede

vindecat

după

este

.

—
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-2:

un nevropat. vindecat, căci nevroza nu este decât
"ideia boalei.
|
"In asemenea împrejurări trebue oare -să atri] buim unei cauze supranaturale vindecările obți-

__nute dela Lourdes și Maglavit ca şi aiurea? Acea„sta privește pe teologi. Acolo unde
servația medicală începe metafizica,
"Sa vorbit de aceste vindecări ca
"sugestiunei. Sugestia n'ar fi decât

vindecă“, opiniune

se opreşte obfiind datorie
„credinţa care

al: cărei proţagonist

a

fost

Charcot.
-.
Prof. Bechterevw, studiind „sugestia, şi rolul său
în viaţa socială“, conchidea, în “modul: următor
- studiul său

despre

credința

diţiile psihologice. ale

care vindecă : „1. Con-

trațamentului

prin credinţă

„rămân pretutindeni aceleași şi se rezumă, în doi factori principali:

la extaz;
Nici

evlavia, care merge uneori

b) influenţa

astfel preparat,
tie.

a)

exercitată asupra, psihicului

prin auto-sugestie

o vindecare

până

miraculoasă

şi hetero-sugesnu

poate

fi lip-.

„sită de acești doi factori ; pe ei se bazează acţiunea
terapeutică a credinţei“. „Credinţa, :mai zice ace„laş autor, este o idee fiză care provoacă o stare e
moţională şi o încordare a organismului în aştep" tarea

harului

divin

„tul cultului produce
ternică“. Miracolul

care

vindecă,

când

o impresie destul

însă nu se produce

obiec-

de pula coman-

dă. Nimeninu poate. prevedea când se va ivi.

Nu

este nici în raport direct, nici în funcţiune de in-

tensitatea credinţei sau a entuziasmului.
Molinâry,

dela

daogă:. Pentru

care

împrumutăm

ca. noţiunea

de

aceste

D. Dr.
date,

a-

sugestie, de-cre-

„dinţa, care vindecă, să fie acceptată de toţi, ar tre-

bui ca, diversele școli dela Paris, Nancy, Montpel:

—

89—

lier să se pună de acord în ceeace priveşte modul

de acţiune și rezultatele sugestiunei vindecătoare.
Dacă, acest acord nu există, de ce să vorbim în numele ştiinţei? Bernheim însuşi recunoştea că sugestia nu

poate

vindeca nevrozele

cum.

lancolia, 'hipocondria, obsesiunile,
persecuțiilor,

agaroiobia,

ete. Dar

ce aceste stări patologice.nu
neu, căci au la bază,
poate chiar un

me-

azi înţelegem.

de

se vindecă instanta-

turburări

substract

sunt

mania, .. delirul
mai" profunde

ŞI.

organic. -

Alt punct important este că sa.„considerat ca
histerice unele turburări în realitate organice, mai
ales înainte de lucrările lui Babinski. Cazurile
considerate ca, febră histerică, deşi fuseseră observate

cu foarte

multă

conştiinciozitate,

au

arătat,

uneori, la autopsie, o tuberculoză latentă. .
Afară de aceasta, bolnavii vindecaţi la Lourdes
şi Maglavit

pot ei reproduce

şi face

să dispară: le-,

ziunile lor, sub influenţa, sugestiei, apoi a 'persuasiunei ? Van der Eist a arătat că augmentarea, leu-

cocitozei şi a diapedezei cauzatăde emoţiunea pro-

dusă de bucuria -unui pelerinaj, care, după Bon- jour (din Lausanne), poate să usuce fistulele şi să
oprească progresele agentului, patogen, să producă”
o calcificare exagerată şi repede pentru consolidarea, unei fracturi, cere un timp oarecare, pe când.

vindecările la Lourdes sunt brusce. Ştim din experienţa de toate zilele că _o' emoție poate calma,
brusc o durere, .o sciatică violentă de pildă, poate.
opri o hemoragie prin ajutorul unui spasm vascular. Dar niciodată o. emoție, oricât de plăcută sau

oricât de violentă, n'a vindecat instantaneu o rană.

La Lourdes medicii

au

constatat lucrul curios

-

—
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că nevrozele nu se vindecă,.pe când leziunile se în-

chid sub ochii noștri. Ce devine atunci sugestia?
Chiar Babinski marele neurologist recunoaște că
atari cazuri nu se pot explica prin legile natu-

_rale cunoscute.
Sa făcut să intervină hipotetie magnetismul,
curentul electric, radio-activitatea și ionii apti.
La Lourdes
aceste diferite elemente
sau lipsesc din apă, sau se găsesc în aceeaşi cantitate sau
chiar mai mică decât în staţiunile termale vecine.
Această constatare a, fost verificată prin mai multe
analize succesive. Miracolul, de altfel, se produce
capricios, neprevăzut, încât putem să ne închipuim

că nu aceeaşi

cauză

materială

intervine în toate

cazurile, totuși putem admite părerea mult regretatului fiziologist Ch. Richet, care proclamă intan-

gibilitatea legilor stabilite. Acest. autor nu credea
„că o ştiinţă nouă va putea dărâma ştiinţa, veche,
stabilită de savanţi. Noţiunile noui pot îi însă în" troduse în ştiinţă, fără să clatine adevărurile stabilite. Cu toate că s'au descoperit undele hertziene,
legile lui Ampere

au

rămas

în picioare.

După D-rul Molinery, boalele cele mai diverse se

“pot vindeca clinic şi spontan la

Lourdes.

Aceste

fapte merită să, fie studiate de medici, fără ca să
se preocupe

de

-deducţiile pe cari filozofii le pot

trage din ele. „Biologia are limite“ (Grasset). Dacă
aceste fapte contrazic cele văzute în spitale şi învăţate în facultate, acesta e încă un: motiv să le
studiem cu mai multă atenţie, cu toate mijloacele
de investigație.
de care dispunem.

Am zis în conferințele mele şi repet că la Maglavit ca și la” Lourdes se pot uşura suferinţe şi chiar
vindeca, boale pe care chiar medici competinți nu
)

|
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'e pot influenţa, pentrucă ambianța
care
există,
acolo nu o poate realiza în cabinetul lor. Dar cu
aceeaş' sinceritate
afirm că un medic. priceput
poate vindeca. ușor boale unde Maglavitul este inoperant..
Voi cita în sprijinul părerei mele un caz printre

altele multe: Un băiat din serviciul clinicei mele de
la Spitalul Colentina, atins de parkinsonism cu ac- .
cese oculogire, îmi prezintă într'o zi o hârtie, ru-

gându-mă să, colectez câteva sute de lei necesare
pentru a se duce la Maglavit. Adaog că acest bolnav are sentimente: religioase foarte puternice. Am căutat să-l conving că boala lui nu se vindecă ia
Maglavit. Fără să ştiu, a scris sorei sale; la, Brăila,

ca să, vină la Bucureşti. Aceasta prezentându-se la:
spital, îmi spune că deoarece a căpătat o moşte-..
nire, voește să ia pe
Brăila.

Având

fratele ei spre

oarecare îndoială

ţii ei, i-am zis —

a

merge

asupra

ea, este o fiinţă tot aşa

gioasă ca şi fratele ei — să-mi jure
că, spune adevărul.

Atunci

pe

la,

sincerită-

de

reli-

Sf. Cruce

ea s'a răsgândit şi mi-a

răspuns că nu poate jura, spre a nu minţi. A adunat cu greutate suma de 300 lei spre a se duce la
Maglavit cu fratele ei. Încercarea mea de a o con.vinge că, această, călătorie e zadarnică, n'a, isbutit.
In faţa lacrămilor și rugăminţilor ei, i-am lăsat să

constatat în
Nici co îmbunătăţire nu sa
plece.
“ starea bolnavului. Cel mult sar părea că, crizele oDar, tocmai aceste
culogire deveniseră, mai, rare.
aiurea, le puarătat
am
cum
după
crize oculogire,
u cu unele
instantane
dispară
să
tem opri sau face
medicamente. Iată

ce

nu

poate

face

“Maglavitul.

Aceeași rezervă o aduc şi reiativ la vindecările înstantanee de fracturi, de oedeme, de rezultatele

—
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excepționale. obţinute în cazurile: de tuberculoză,
despre care sa vorbit la, Lourdes.
Nu putem înfrânge legile naturei sau le învingem numai supunându-ne ei, trebue însă, să ţinem
seama, de ; faptul că puterea, sufletului omenesc
'este un medicament pe care nimic nu-l întrece, și
atât la Lourdes cât și la Maglavit sufletul se oțe„ leşte şi dacă, omul nu 'se vindecă, credința îl face
să spere până la. ultima bătaie a, inimei și „chiar
să moară cu zâmbetul pe buze.
|
E nevoe
roase care

de noi cercetări făcute cu metode Tigusă facă pe toată lumea să se convingă

dacă e vorba de adevăr sau de minciună. Deci să
ne silim să facem cât mai multă lumină. Dar, nici

întrun caz, Molinâry nu recunoaşte nimănui dreptul de a lua, speranţa, nenorociţilor boinavi, ci din
contra să le dăm

toate posibilităţile de a-şi ușura

suferinţele, chiar! prin sugestie. Dacă, există

un

fapt, care diferă. de toate celelalte şi ne aşează pe

pragul altei lumi, afară de lumea

accesibilă știin-

ţei propriu zise, rămânem . credincioşi

ştiinţei

a-

tunci când putem, în atari împrejurări, să depășim știința. (Ole Laprune. Le priz de la vie, ch.9).
La Lourdes bolnavii se vindecă, cum se vindecă
și la Maglavit, şi în alte pelerinagii. Nu este îum
fără foc şi popoarele n'ar fi păstrat în timp de secole tratamentele religioase şi magice dacă n'ar îi
avut vreun folos de pe urma, lor.
Cum am văzut în toate ţările, în toate timpurile, lumea a

"mult

sau maj

crezut

puţin

în minuni,

repede

în vindecarea, mai

a bolnavilor

în

locu-

rile de pelerinaj, în unele temple. Dar în timpul.
marilor progrese ştiinţifice din secolul al XIX, această credință, dispăruse aproape cu totul în me-

diile culte.

Se credea

nu

numai că - minunea

nu există, dar că nici nu'poate exista. După cum
Jegile termodinamicei arată că mișcarea perpetuă
nu e-cu putinţă, tot aşa legile fisiologiei înlătură
minunea, chiar azi. Această atitudine este admisă
.;
de cea mai mare parte din. fisiologiști şi. medici.
|
aceste
Totuș, pentru Carrel, dela care luăm
date, ea. nu poate : rezista în faţa faptelor.

cele
cazurile
In adevăr
vindecări miraculoase au

de:
importante
mai
fost strânse de către

Biroul medical de la Lourdes care a putut verifica
influenţa rugăciunei asupra. stărilor patologice bazat pe observarea, bolnavilor, vindecaţi aproape
instantaneu de tuberculoza: osoasă sau peritonealupus, cancer,
la, de abcese reci, plăgi: supurate,
cel mult în
minute,
ete, In câteva secunde sau
câteva ore, rănile se cicatrizează, simptomele generale dispar, pofta de mâncare revine. Une ori,
turburările funcţionale dispar înainte de vindecaosoase din
Deformaţiile
rea lesiunei anatomice.

„boala lui Pott, (cocoașe), gânglionii canceroşi mai
persistă încă

două

sau

trei zile,

după răornentul

vindecării.
. ..
7
Minunea, se caracterizează, stârşeşte Carrel, mal
ales prin iuțeala, extremă, a proceselor de reparaţie
organică. Nu e nici o îndoială că cicatrizarea, lesiunilor anatomice se face mai repede decât norSingura condiție indispensabilă ca. femalmente.
nomenul să se petreacă este rugăciunea. Dar nu
este 'nevoie ca însuși bolnavul să, se roage sau să.
ceară. E deajuns ca cineva să se roage lângă el.
Atari fapte arată că între „procesele psihologice şi
organice există o legătură sigură care își face din |
ce in ce mai mult drum în ştiinţa modernă. Acti-.
|.

.

vitatea spirituală are o realitate obiectivă, de, care
higieniștii, medicii, pedagogii și sociologii aproape
„că

nu

s'au

ocupat.

Ea

deschide

noi

orizonturi.

Dar Carrel merge şi mai departe, deoarece caută
să adâncească, legătura dintre trup și suflet, analizând acţiunea acestuia din urmă asupra celui
dintâi. Iată cum se exprimă Carrel' în această pri7

vinţă :
„Ori ce 'stare de conștiință are,. probabil, o exprimare organică. Emoţiile se întovărăşesc
'de modificări ale circulaţiei sângelui. Plăcerea, face să se
roșească, pielea obrazului ; mânia, frica, o fac să
devină albă, etc. Prin sporirea sau micșorarea, cir„culaţiei locale, stările afective lucrează asupra îuturor glandelor, exagerându-le sau oprindu-le se-

creţia, sau chiar modifică activitatea, lor chimică.
Vederea, şi dorinţa unui aliment produc salivă. Acest fenomen se produce chiar în lipsa unui aliment. In adevăr, Pavlov a observat la câinii cu fistule salivare că, secreţiunea, poate îi produsă, nu
prin vederea, hranei, dar numai prin sunetul pro| „dus de un clopot, dacă mai înainte acelaș clopot
sunase când animalul mânca. Cannon a arătat. că
: frica produce la pisică, dilatarea vaselor glandelor
suprarenale, glandele
aceste secretează adrenalină, adrenalina măreşte presiunea sanghină și repe- ziciunea, circulaţiei şi pune întreg organismul în.
stare de activitate ca să atace sau să se apere. Dar

dacă nervii simpatici au fost scoși înainte, fenomenul nu se mai produce. Cum vedem, prin intermediul acestor nervi se modifică secrețiile glandulare.
a

„Invidia, mânia,
1

frica când

sunt obișnuite pot

—
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produce modificări organice

Ă
şi

chiar.

adevărate

poale. Grijile strică mul sănătatea, după
unii ar
produce chiar cancerul. Unei femei belgiene con-

lamnată la moarte de

Germani, “i-a. albit

părul

|

brusc în noaptea care a precedat execuţia. La în“divizii care au trecut printr'o spaimă „nare,
Joltrain a găsit în sânge un număr mai mic de glo-

bule albe, o scădere a tensiunei arteriale şi o micşorare a timpului de coagulare a plasmei sanguine.

Modificări mai însemnaţe

se produc în starea fi-

zico-chimică a serului. Ideile pot produce leziuni
organice. Colitele şi infecţiunile rinichilor şi vesi-

cei care le întovărăşesc, sunt rezultatul târziu al
desechilibrului moral.

Aceste boale sunt

aproape

necunoscute în grupele sociale unde viaţa, rămâne
mai simplă și mai puţin sbuciumată. De asemeni
aceia, cari își păstrează liniştea sufletească sunt scutiți de turburări nervoase şi viscerale. Activitatea
fisiologică trebue să rămână inconștientă. Ha se
turbură când îi dăm atenţie. Astfel psihanaliza,
fixând mintea bolnavilor asupra, lor înșile măreşte

câte odată turburările

existente.

„Unificarea, activităţilor
armonie

mai

mare

conștiinței determină

a funcţiunilor viscerale

o

şi ner- _

voase. In grupele sociale în care simţul moral şi
inteligența, se găsesc desvoltate simultan,
poalele
de nutriţie și nervoase, criminalitatea și nebunia
sunt rare ; indivizii sunt mai fericiţi. Dar când ele
devin mai intense şi mai specializate, | funcțiunile
“mentale pot aduce turburări ale sănătăței. Aceia
care urmăresc un ideal moral nu sunt nici sănătoşi, nici nu trăesc mult, din cauza sbuciumului

sufletesc. Se pare că unele stări de conștiință pro-

duc modificări patologice ale

organismului.

'Tot

|
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- Carrel se plânge, cu drept cuvânt, de acţiunea
“ une ori rău.făcătoare a civilizaţiei actuale, în care
morala, arta, şi religia. sunt predate cum se predă
gramatica, matematicile și istoria.
Invăţământul formal nu se adresează decât inteligenţei. Nu putem înţelege morala, arta şi mistica, decât în mediul în care există aceste lucruri şi fac parte din
viața. de toate zilele a fiecăruia, Desvoltarea, inteligenţei cere exerciţiu, pe când celelalte activităţi
au nevoie pentru ca să se desvolte de un mediu,
- vităţi au nevoie pentru ca să desvolte de un mediu,

“deo

grupă de fiinţe omenești în viaţa, cărora sunt

încorporate.
...:
"
„Civilizaţia, noastră ma izbutit până acum să
creieze un mediu potrivit, pentru activităţile noas-

tre mental€.. Slaba valoare intelectuală

şi morală

a celor mai mulți dintre oamenii moderni trebue aĂ tribuită, în mare parte, insuficienţei şi qefectelor
atmosferei lor psihologice. Materialismul modern a
dus la suprimarea culturei intelectuale, a frumosului și a moralei, așacum au fost înțelese de na-

_ţiunile creștine, de 1a. care avem ştiinţa modernă.
In acelaş timp

micit familia

schimbarea

modului

şi societatea, cu

de

viaţă

a ni-

individualitatea, . şi

tradiţiile lor. Cultura
nu sa menţinut nicăeri.
Presa, radiofonia, şi cinematograful au scoborit nivelul intelectual al societăţei. Mediul social de azi
nu numai că nu favorizează desvoltarea inteligenței.
„dar chior o împiedică. Mediul social a uitat ce este

simţul moral.

El inspiră tuturor neresponsabilita-

tea.

deosibesc. binele

Acei

care

de

rău,

care

mun-

-_cese, care prevăd, rămân săraci şi sunt considerați
ca fiind niște. fiinţe inferioare. Femeia, care are co-

pii mulţi și se ocupă de ei e numită proastă. Dacă
cineva a, economisit

ceva bani pentru soţia și -pen-

__ op:

|

tru educaţia copiilor săi, i se fură agonisita de ban-

cheri frauduloși sau i se ia de guvern sub forma,
de impozite grele și dată, acelora cărora, neprevede-

rea lor și acea a industriașilor, a bancherilor și economiștilor i-au cufundat, în mizerie. Savanţii şi

artiștii trăesc și mor săraci. In acelaș timp hoţii se. .
bucură în linişte de banii

altora.

Gangsterii

sunt

protejați
de politicieni şi respectaţi de poliţie. Ei.
sunt eroi pe care copii! îi imită, în jocurile lor+și îi

admiră la cinema.

Bogăția este totul și justifică

totul. Un om bogat poate să facă orice vrea, - ră-

mâne totuși considerat de prieteni, Omosexualita-

tea înfloreşte.

Morala

sexuală a fost suprimată.

Binele şi rău, dreptul și negreptul nu mai există,

In pușcărie merg numai

criminalii proşti sau ne-

buni. Ceilalţi, mult mai numeroși, trăiesc în liber-

tate. Preoţii de azi au îndepărtat orice element
mistic al religiei; în bisericile lor aproape goale
predică o morală, fără vlagă. E aproape imposibil:
ca omul modern să se lupte împotriva acestei at-

mosferi psihologice. . Oricine
influenţa oamenilor

suferă în mod fatal

: în mijlocul cărora,

trăiește. -

Cine trăieşte din copilărie printre criminali sau
ienoranţi devine criminal

sau ienorant.

Nu

putem

scăpa de mediu decât, prin isolare sau. fugind. Unii
oameni se refugiază în ei înșiși. .Găsesc astfel singurătatea

în mijlocul

mulţimei.

Dar

azi,

nimeni

numai e capabil deo atare energie morală. E im- Posibil să luptăm şi să învingem mediul social“. Iată
cugetările“ marelui biologist Carrel, care pentru. .
"lucrările şi cercetările lui făcute la Institutul Roc-

kefeller din New-Yorka obținut premiul Nobel și ale
cărui idei sunt în rezonanţă cu aceia ce am descris,

|
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mai pe scurt şi-cu mai puţină
ediție. a acestei cărţi.

-

rigoare,

în prima

aa

Medicina. științifică ma făcut decât să continue
şi să perfecționeze procedeele medicinei religioase
sau magice.

Chiar la Salpâtriere, marele

spital de

bcli nervoase
din Paris
s'au. văzut vindecări
miraculoase : prin grijanie. Janet a cunoscut
nevropaţi

vindecaţi

prin Christian science.

Dacă isvoarele miraculoase vindecă uneori, rezultatul, în general, e nul. Explicaţiile date pen-.
tru explicarea rostului psihoterapiei sunt insufi_ciente, căci chiar boalele considerate ca, fiind fără
leziuni pot să prezinte leziuni histologice tranzitorii sau de matură chimică.
Charcot, în „La foi qui gudrit“, a arătat că vin=
decările miraculoase se prezintă în împrejurări a- proape asemănătoare, în diferite ţări şi în diferite |

epoci ale istoriei. Aceleaşi circumstanţe exterioare,
acelaș personal, aceleași îndatoriri impuse bolna- vilor. Acest

fel identic

de îndatoriri

la care sunt

:

supuși cei care voesc să se vindece trebue să aibă,
după Charcot, o mare importanţă,
căci arată că
miracolul e. supus legilor (determinism). Fenomenele psihologice

care

intervin

în atari împrejurări

sunt foarte complexe. Călătoria, oboseala, mediul,
modificarea, higienei fizice și morale, emoţiile de
„tot felul, vâlva remediului și acţiunea mulțimei se
întâlnesc la Lourdes. la Maglavit, .ca și în alte

părți,
Toate

|
psihoterapiile

prin sugestiune.

lucrează

asupra

spiritului

Sugestia este provocarea unei im-

|

—
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pulsiuni fără intervenţia judecatei. Sugestia, intervine

la indivizii

la

cari

reflexiunea

este

lentă,

greoaie, scurtă, La acești indivizi, în împrejurări va-

riate, produse de emoţii şi de oboseală, apare o depresiune momentană care îi face incapabili să re„flecteze şi nu mai rezistă unei sugestii.
,
Ideia pe care o băgăm în capul unui individ o“bosit sau pe care îl găsim în alt moment favora-

bil, e primită imediat şi se transformă în impulsiune. Starea hipnotică însă nu e caracterizată numai prin sugestibilitate, căci, cum observă foarte
"bine P. Janet, există hipnoze în care sugestibilita-

tea este scăzută faţă. cu starea de veghe. “E -adevărat că sugestia este o impulsiune. Insă nu trebue să pretindem de la sugestie și dela hipnoză luomeneşvoinţei
depășesc puterea
cruri care

ti
şesc

Să .cerem

normale.
numai

voința

“ui. Indivizii

însă

actuală

ce

fapte

slăbită

a

depă-

bolnavu-

la . care sugestia hipnotică reușește

sunt nevropaţi, deprimaţi cu diferite turburări ale
voinței,

uneori

chiar

abulici,

adică

cu

totul

lipsiţi -

de voinţă, di ncauză că, activitatea cere o cheltuială
Aconsiderabilă (P. Janet).
de energie probabil
cât
ceastă cheltuială este cu atât mai mare.cu
faptele sunt de un nivel mai înalt.
făcute
extraordinare
De când cu doscoperirile
în
pusă
știința:
Chimiei,
al
în domeniul Fizicei şi

serviciul deslegării miracoielor probează, că

poate

face, cum zicea Condorcet, progrese indefinite. Enigmele universului, despre care faimosul Du Bois
Raymond spunea. : ignorabimus, adică le vom ignora, mereu, au fost deslegate în mare parte. Dar
totuși, în lupta titanică a omului pentru a pătrunrr

—
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„de în tainele naturei vor rămâne , totdeauna, atât

„cât omenirea. va, dura, probleme insolubile, eterne

ca și natura în fața căreia omul trebue să se închine. S'a zis, cu drept cuvânt, că, cu cât ştiinţa
„progresează, cu atât ignoranţa noastră crește pen- .

tru că ne dăm

seama, din ce în ce mai

greutatea rezolvărei problemelor

„ destul de simple.

care

clar, de

azi ne

. par
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