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Omul e făcut pen- 
- tru cercetarea cau- 

zelor prime şi finale. 
Claude BERNARD. 

- CUVÂNT. INAINTE 
7 

Această cărticică atinge una dintre cele mai mari 
probleme omeneşti. Tocmai pentru aceasta, o astfel 
de lucrare nu poate [i întreprinsă decât în cel mai 
curat spirit de sinceritate şi în cel mai larg sentiment 
de respect. E scurtă. Paginile ei nu oferă decât o 
expunere, fără discuţii critice, dar o expunere a (uz 
(uror speranfelor, a tuturor îngrijorărilor, a tuturor . 

înflăcărărilor unei omeniri dornică să-şi asigure un 
destin superior condifiunii sale pământeşti, să desea 
neze o fintă la capătul groaznice rostogoliri în goană 
a făptuirilor şi a lucrurilor, să intrevadă deasupra ei 
o explicație suverană, Ciliforul,' oricine ar fi, o va 
străbate cu privirea fără să găsească' ceva care săzi 
-furbure conștiința. Crezând, teza evoluției ce se des= 
prinde desaci nu va avea de ce săz/ surprindă, îns 
trucât, dacă limea e un gând al lui Dumnezeu, gânz 
dul acesta nu poate rămâne în neclintire. Indiferent, 
oa descoperi aci panorame înaltelor imagini pentru 
cari alâ/ia oameni au murit, şi au murit împăcaţi, 
Religia îi ajută omului să înțeleagă untoersul,  Filoz 
sofului, îl ajută să-l înțeleagă pe om, 

Bătrânul Adam îsi aminteşte în not de cine ştie 
ce priviri pierdute, de cine ştie ce năluciri ale vila 

« . >
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torului. Aceste preocupări” sunt născute odală cu 
omul, Întrebările şi lesa pus de îndată cesa văzul Căs 
zând trăznetul sau răsărind stelele. Cu fiecare epocă, 

„s'a simțit stăpânit de o nouă privire: sub copacul 
zeilor scânteielor de pietrării, Caldeianul Gilgame;, - 

ajuns la marginile pământului, o întreba pe nimfa 

Siduși unde se află calea care duce în fara morților; 

Gândul profund. al Evuluiz Mediu păstrează ca sims 
bol călătoria lui Dante Alighieri în sfera sufletelor. 

Religiile tind să îmbrălişeze intreaga economie a 
universului şi întreaga activitate a făpturilor. Cele mai 
înalie au ficut din desoollarea "umanității o dramă 
mistică. Toate, ajunse la plenitudine, propun o Cons 

" cepfie a lui Dumnezeu, o încercare de. cosmogonie, 
o schifare a destinului omenesc. Dumnezeu, cosmo» 

gonie, clipă de după moarte, voi câula să cercetez, 
la rândul meu, lotul, De de altă parlă, ele - prezintă 

un îndoit aspect, acel al doctrinei lor, acel al istoz 

riei lor. Voi da mai multă importanță ideilor decât 
"aplicării lor: cele dinlâi ne desoăluie esența însăşi 

a sentimentului religios; a doua, subliniază foarte - 

adeseori intoleranta," cruzimea, superstițiile. penibile . . 

ale oamenilor, Soarele din Chanaan nu era răspune 
zător de sacrificiile prin cari era învelit noul năse 

cut. Evanghelia: şi Inchiziția ne găsesc pe cele două 
persante ale spiritului omenesc. a | 

Tocmai pentru aceasta se cuvine să pătrunzi (Ol= 

deauna în inima lucrurilor. Savantul Oannes, zeula 
peşte, pasărea=șarpe din. Yucatan, zeii cinocelali at_..: 

Egiptului, pot să=[ surprindă pe un neofit al istoriei 
religioase. Fi însă nu constituie mai pulin turbură= 

toarea mărturie a dorinții ce=l stăpâneşte pe om săzi . 

asigure identitatea şi calitatea acestora, în timp ce. 
fac să nască în el! voința desa se întrece pe sine. în 

. suşi, In ala unor mai bizari idoli ni s'a alras luarea»
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aniinte că se cuvine să căutăm: dincolo de gQrosos 
lana lor înfățisare o bucurie spre .spiritualitate. In 
această extraordinară aventură care e viafa, striviți 
uneori de infinitul timpului, enormilaiea. lumii şi 
marea mulțime a făpluirilor, cărei puleri care 
întrupează descântecul misterului nuzi cerem sprijia. 
nul, mângăierea, bunăvoința ? leşind dela o confea - 
rință a Societăţii Ernest Renan,. o femee co nobilă! 
inteligență îmi spunea întro zi: „E tragic şi îndu= 
ioşător să vezi aceiace oamenii, biefii oameni, au 
născocit ca săzși salveze nădejdea“ + Frază grea de 
adeverii, Să venerăm lot ceiace a fost o aluzie la 
divin şi să respectăm, sub formele cele mai ciudate 
ale religiei ca şi în. neliniştea ce n'are chip, acest 
sentiment care ne apropie, care ne strânge pe toti, 
atâți câți suntem, într'o unire. caldă de comunitate 
omenească, în fafa întregei întunecimi a destinului 
nostru,



| - 

„ ORIGINA SENTIMENTULUI RELIGIOS 

Religia se prezintă ca un fapt universal şi colectiv. 
Universal, fiindcă il regăsim pururi acelaș -sub formele 
lui diferite, pe întreaga suprafaţă a .planetei. Colectiv, 
fiindcă el îi grupează, dela inceputurile omenirii, pe 
oameni, în clanuri, în triburi, apoi în oraşe, sub ocros 
tirea unui zeu particular şi focal, şi fiindcă rămâne, 
între toate acestea, legătura cea mai puternică, cea 
mai misterioasă şi cea mai trainică. |: 

Oricât ar fi de untversal şi oricât sar părea de coz" 
lectiv, nu putem ajunge la origina însăşi a acestui - 
fapt decât cu ajutorul anumitor incheeri, al compara» 
țiilor şi al ipotezelor. Din vremurile antesistorice cele 
mai vechi, din vremurile când fiece” eveniment ima 

„ plica o importanţă primordială, şi când născocirea fo» 
cului, de pildă, purta în ea consecințe nedefinite, nu 
ştim -aproape nimic în această privinţă. Totuşi, de fie» 
care dată când distingem în spumegarea nedesiuşită a 
timpurilor cea dintâi manifestare a unei concepții asus 
pra vieţii in legătură cu organizaţia clanului, cea dintâi 
manifestare a unei concepții asupra morţii în legătură 
cu ritul sepulcral, dăm şi peste mărturia sentimentului 
religios, „ oridecâte ori descoperim urmele omului, îns 
tâlnim şi umba zeilor,
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Organizaţia socială cea mai primitivă pe care o. 
putem întrezări, e acela a clanului. totemic. Totemut 
e de cele mai multe ori un animal (lup, vulpe, papa» 
gal), un fel de enigmatic străbun al. unei adunări de. 
oameni, care îi adună într'o apropiată - rudenie, inter * 
zicând căsătoria între ei, posedă o forță de netăgăduit 
care pune stăpânire pe întregul clan, unificândusl şi - 
intărindusi. Totetismul târăşte după sine organizarea 
ceremoniilor care afirmă solidaritatea spirituală a mema 
brilor clanului, făcându»i să ia-parte la această forţă 
latentă. De asemeni, târărşte după sine aproape totdea» 
una instituţia tabusului, interzicerea magică deza se | 
atinge de=o iăptuire în chip deosebit prețioasă (o 
femee însărcinată, un copii), sau un obiect impora 
tant, făptuiri “sau obiecte a căror existenţă prezintă 
pentru întregul clan un interes oarecare. S'ar părea de 
netăgăduit că ceremoniile amintite au făcut să fa naşe 
tere constituirea cultului şi că definiția tabu.lui avea 
strânse legături cu viitoarea alegere a ceiace trebuia să 
fie sacru, ' 

„_ Ritul sepuleral, la rândusi, desvăluie, în primele mo» 
mente vrednice de ţinut în seamă ale preistoriei, o 
intenţie religioasă legată de gândul supravieţuirii. Suntem 
puşi aci în faţa orânduirilor funerare care/arată limpede 
că omul primitiv distingea cadavrele aparţinând celor | 
din rasa lui de cele din rasa numeroasă a dobitoacelor, 
și că el credea că morţii aveau să înceapă din clipa 
sfârşitului o nouă viaţă, care nu era altceva, la drept 
vorbind, decât imagina slăblită şi decolorată a celei 

"dintâi. Din primele zile, există o legătură între mormânt 
şi lumea de dincolo, gândul .supravieţuirii populând 
eterul cu personagii nevăzute. In“ cursul epocii paleos 
litice dăm peste urmele precise ale acestor preocu» 
pări spirituale : trupurile înmormântate în grote, fuseseră 
inhumate cu un alai funebru semnificativ, împodobite 

Ss
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cu tot felul de lucruri, cu colane de scoici în jurul grus 
 mazului, cu capul odihnindu,se pe o perină de argilă, 

cu picioarele îndreptate spre răsărit, pe dera'ntregul 
ocrotite de blocuri de piatră. Mai târziu un oarecare 

.. mobilier, silexuri colorate, cristal de stâncă, o cârje pentru 
călătoria: fără sfârșit, impresurară rămăşiţele pământeşti 
ale celui dus din jume, In anumite morminte au fost 
descoperite statuete de fildeş şi chipuri cioplite grosolan, 
cu trăsăturile şterse de cernerea vremii.. Osemintele 

„erau acoperite cu un praf roșu, a cărui culoare sacră, - 
aceea a sângelui, — avea darurile să alunge duhurile 

“rele. Mai târziu iarăşi, cadavrele sunt culcate în poziţia 
fetusului, ceiace lea îngăduit anumitor specialişti ai prea 
istoriei să vadă în asta simbolul unei noui naşteri într'o 
viață superioară, în timp ce legăturile din jurul trupu» 
rilor le înlesneau putinţa să recunoască sforțările încercate 
de gropari ca să=i împiedice pe morţi să se ridice din 
culcușurite- lor funebre şi săi chinuiască pe cei vii care 
uitau atât de uşor. Aceste două presupuneri se poate 
întâmpla să n'aibe niciun temei, dar dacă înterpretarea 
amănuntetor e delicată, într'o astfel de materie, semni» 
ficaţia religioasă a ansamblului poate fi socotită astăzi 
în afară de: orice îndoială. Apariţia pe morminte a unei 
zeițe a morţii, cea dintâi şi vagă figură a atâtor divini» 
tăți ce vor domni în țările subterane, e foarte veche. 
Şi picturile stilizate, sculpturile cum sunt acelea ale 
leilor de argilă din grota dăla. Tuc d'Audoubert,. sau 
a ursului rănit in aceea dela Montespan, datând din 
epoca magdaleneană, fac din aceste caverne un fel de 
temple în cari, fie că e vorba de religie, fie că e vorba = 
ca Îa;;luc d'Audoubert, - de magie, indepărtatul nostru 
strămoș se punea în legătură cu forțele nevăzute şi su» |. 
perioare. tu _ 

Dacă sentimentul religios apare astfel legat de actis 
vitatea însăși a oamenilor, în ce chip s'a desvoltat ? 

7. .
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Tezele sunt, cu privire la acest punte important, diferite. 
„ Anumiți istorici: sunt de părere că totemismul înlesneşte 

o explicaţie plausibilă şi îndestulătoare în legătură cu 
evoluţia lui, al cărui exemplu e dat de Egipt. Alţii, 
sprijinindu»se pe inerenţa Bibliei sau referindu:se fa anus 
“mite credințe ale popoarelor încă săibatece, afirmă că o 
revelaţie inițială a fost făcută de Dumnezeu oamenilor, 
„dar că aceștia, corupți de vicii, au părăsit noţiunea 

- monoteismului ca să:şi indrepte adorația spre falşii zei, 
risipitori ai plăcerii şi ai minciunii. Alţii, deasemeni, 
au atras luarea aminte asupra lui mana, o putere aproape 
inconştientă, în parte materială, îngrămădită in anumite 
făpturi, locuri sau obiecte, cere ar putea fi captată mule 
țumită anumitor rituri şi care ar constitui izvorul tăriei 
umane: fără îndoială, echivalentul îl putem găsi în acel 
Ka egiptean şi în Brahman-ul hindus, Alţii, în sfârşit, 
au susținut sistemul animiszmului.:. 

Slab de bună seamă, dar pricepândusse să facă scors 
bură în trunchiul unui copac ori să-şi şlefuiască armele, 
omul, aşezat între fluvii uriaşe, în păduri -fără capăt, 
printre făpturi monstruoase, care aduceau mărturia enors 
mhităţii celei dintâi a creaţiei, era îndemnat să acorde 
spontan acestor forme cesl impresurau, o viață asemeni 
cu a lui. Pietrele aprinse aruncate de un vulcan, îi în« 
gădulau să creadă într'o lapidare 'premeditată; şuvoiul 
îngroșat dintr'odată cesl răpea pe unul dintre tovarăşii 
lui, „îl fătea să bănuiască un atentat conștient al apelor 
„pline de răutate. Așadar, el înzestra vulcanul, şuvoiul, 
„cu suflete robite dar răufăcătoare, şi urmele acestor por» 
„Riri ancestrale rămân încă vizibile la Indienii Hidatsu 
care nu se slujesc în cele de trebuință decât de lemnul - 
din pădure, adică de vreascuri, refuzând să izbească cu - 
securea în trunchiul copacului viu. Mai târziu, omul 

„se va fl ridicat la concepția spiritelor ascunse în anus 
mite lucruri, -sau manifestânduese prin fenomene, rămâs»
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nând totuşi distincte şi putând fi uşor despărțite, Teama 
de aceste spirite, dorința desa. le împăca, însfârşit năs 
dejdea de a»şi face din ele prieteni, au dus la “crearea . 
ritualului. In acelaş timp, de altfel, sentimentul opus, 
acela nu de a sluji aceste duhuri, ci desa se sluji de 
ele subjugândusle, dominânduste prin manifestări secrete, 
a dus iarăşi la crelarea magiei. Un mare pas, în orice 
caz, a fost făcut spre organizarea formală: a cultului, | 
atunci când omul a instaurat sacrificiul care, simplă 
ofrandă, va deveni semnul unei mediaţiuni, - al unei 
alianţe şi care otrandă,. întovărășită de un ospăț, va 
deveni un mijloc de tovărășie menită să»| facă să par» : 
ticipe pe credincios la tăria însăşi a unui-zeu,. 

Oricât de diferite ar îi aceste teze,.- că omul ŞI=a 
închinat credinţa unei puteri superioare într'o revelație - 
directă dela Dumnezeu, în descoperirea lui mana, în——— 
organizarea totemică, sau în stăpânirea forţelor naturale - 
personificate de el, - ne găsim la marginile întru câtva 
nebuloase ale istoriei, într'o perioadă în care aceste 
concepții sunt depăşite. Tribul nomad se fixează, devine . 
o naţiune; spiritele, imobilizate . pe altare, devin idoli. : 
Politeismul apare. Zeii se. înmulțesc, întradevăr, căci 
numărul fenomenelor naturale. pe cari. le întrupează e : 
îndeajuns de mare; nu însă atât cât nesam putea în» - 
chipul străbătând lista .cu numele lor, căci, în realitate, . 
aceste nume reprezintă adeseori aceleași divinități cinstite - 
sub vocale diferite de mai multe grupări. Ce sunt Isthar, . 
Astartea,  Nerthus, Buna Zeiţă, dacă nu Pământul-Tată ?. . 
Caidelanul care vedea înălțându»se în crepuscului din .: 
Ur cornu! subțire de argint al lunii, saluta cu numele de . 
Sin această lumină cerească, pe care, din cealaltă parte a -+ 
pământului, în nemărginita lume galbenă, un adorator : - 
japonez o adora sub'.numele. de -TşukisNo+Kami. Mai. 
târziu, zeificarea eroilor, a pontifilor, a împăraţilor, va : 
imbogăţi  panteonurile naţionale. . Și-iarăşi, mult mai -
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târziu, spiritualiştii eclectict' vor introduce toţi zeii iatr'un_ 
panteon universal: e celebru exemplul impăratului ro» 
man care la aşezat pe Crist-în odaia de rugăciune. . 
printre divinităţile fumii vechii, fără să ştie că-i înlesnea 
putinţa să pătrundă aci aceluia care nu ingăduia cât 
de puţin o împărțirede puteri, | N 

„In sfârşit, în sânul acestor religii politeiste, înalte spi= 
„rite- nesatisfăcute de fărămițarea divinului şi presimţind 
unitatea universului, s'au străduit la diferite epoci să 
impuie teza Dumnezeului unic, file urmărind, ca în 
Egipt, fuzionarea zeilor particulari, fie provocând, câ 
în Iran, înălțarea deasupra mai multor divinităţi a uneia 
dintre ele, deosebit reprezentativă, fie, ca în iudaism, 
propovăduind un nou zeu. Vom vedea astfel de sforțări, - 
uneori zădărnicite de colegiile sacerdatale ale zeilor ames 
ninţaţi, năruinduese împreună cu Hamurabi sau Ahkton, 

sau reuşind cu Mahomet, MR N 
O evoluţie lăuntrică uneori confuză, aproape tot» 

deauna restrânsă, se desenează: astfel în fiece religie. 
O evoluţie generală târăște în sfârşit ansamblul relis 

- giilor, inegală ea însăşi, sdruncinată, dar sigură. 
Pe de altă parte, dera lungul veacurilor, aceste difes 

'rite sisteme religioase au schimbat riturile, zeli, tradiţiile, 
ca între ele religiile sumeriene şi babilonene,. sau mai . 
degrabă au luat naştere din nou, aşa cum Brahmaniss 
mul a văzut budismul răsărind din sânul său. Religiile 
au căpătat astfel curioase asemănări şi, născute din 

„aceleaşi neliniști, de condițiuni istorice uneori asemănăs: 
toare, ele oferă în ochii istoricului o vagă şi tainică 
înrudire. Teme generale, ca aceia a insămânţării sau a. 
secerişului, simbolisând moartea omului, ascuns în pă» 
mânt ca bobul de grâu şi renăscând într'o primăvară 
divină, au dat naştere zeilor asemănători: Osiris, verde. 

“ca frunza tânără, e fratele egiptean ai lui Adonis care 
„prezida la Byblos sporirea vegetației. Istorisirile trans
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smise dela trib fa trib de tradiţia orală, au dus la replici 
exacte: un coş de trandafiri lăsa să plutească pe Nil 
sau pe Eufrat, spre acelaş destin at cârmutrii oamenilor, „copii neasemulţi, ca Moise sau Sargon. - 
1 Inserând:o în imensa desvoltare mitologică pe . care 

„am schiţat=o în treacăt, omenirea Şisa constituit astfel, 
ca să-şi zugrăvească originele, o epocă fabuloasă, fie că ar fi fost vorba de- Noe, de Uta-Nohishtim, un patri= arh trebuia să-şi salveze rasa într'o arcă, plutind pe 

* apele “potopului, şi,- debarcând pe o .culme, făcând 
legătura cu Dumnezeu; o epocă în care cerul şi pămâns 
tul, proaspăt în privinţa creației lui, și-au amestecat 
trăinicia, atunci când în nopțile de toamnă Odin, preces 

"dat de cei doi corbi ai săi, Memoria şi Inteligența, * “urmărea în “nouri fantoma unui vânat, atunci când 
fiicele omului, pornind seara să aducă apă dela puțuri, 
găseau îngeri cu aripi strânse pe umeri sub palmieri,



1 

RELIGIA EGIPTEANĂ . ! 

In dimineața vremilor, Egiptul apărea divin. Plămă» . 

dit dittr'un aluat mistic, valea lui, carnea lui însăşi, 

acest pământ gras acoperit cu grâne şi cu viţă, era 

zeița Isis, şi marele fluviu înţelept şi puternic cesl străe 

bătea, fecundându»sl, era' zeul Osiris. Întinderea. era un 

furnicar de zei. Fiecare dintre provincii, fiecare dintre 

oraşe, şisi. avea pe al său. In epocile legendare Egiptut: 

fusese guvernat de zeii faraoni; dela începutul istoriei, 

începu să fie guvernat de faraonii zei. Vântul, cerul, 

norii, se numărau printre personalităţile ce prezidau la 

tratatele sale de pace. Dobitoacele, dintre cari un zeu 

îşi alesese înfăţişarea cândva ca să coboare printre 

oameni, primeau pe temeiul acestui titlu un templu, 

_ extravagante privilegii, şi străinii vedeau cu nedunmie» 

rire un crocodil aurit, parfumat, împodobit cu lucruri 

rare, plutind deasupra undei pontificale. Pretutindeni - 

rătăceau spirite: nomazii se temeau să nu întâlnească 

în deşert genii pornite la vânătoare după suilete. Pretus 

 tindeni se impunea îndolta „preocupare a divinului şi 

supravieţuirii + templele şi mormintele erau ceva sfânt. 

Egipteanul, îintr'adevăr, volos, plin de însufleţire, - 

- jegat de existenţă, era stăpânit de această dăinuire a 

vieţii, Simţia gust pentru ea, pentru perpetuarea ei, şi.
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se îngjrozea de neant, văzând în moarte numai un 
“atentat ai puterilor răufăcătoare de care trebuia să se 
ferească. Dorea prin urmare ca suflul fizic necesar vitali» 
tăţii omeneşti să nu înceteze de a pogori din cer cu 
ajutorul riturilor precise şi care, odată moartea venită, *' 
mai putea încă supravieţui inlesnindusşi putinţa de o 
apropiere de zei. Vom vedea în ce chip au apărut 
divinităţile, în ce chip posibilitatea de a supravieţui 
dincolo de moarte s'a precizat mulțumită unui mecaz= 
nism mistic, în ce chip s'a întins după aceia în legătură 
cu toţi cel trecuţi dincolo de marginile vieţii. Dar ca 
să înțelegem cum se cuvine această evoluţie, se impun 
două principii. Pe de o parte zeii sunt asemeni oames 
nilor, de care nu se disting decât printr'o putere mai 
vastă, printr'o vădită superioritate, cu toate că sunt 

) muritori ca şi ei. Şi unii şi alţii sunt alcătuiți dintr'un 
y suflet, dintr'un spirit, dintr'un trup şi dintrun Xa ce» 
„-resc, substanţă divină şi colectivă din care se desprinde 
' un Ka particular pentru fiecare ființă, rămânând totuşi 

în ceruri, Că existenţa, = dacă nu amestecul, = acestor 
N elemente fiind de trebuinţă vieţii, se impunea deci, 
pentruca zeul, pentruca omul să poată dăinui, ca niciz 

> unul dintre ele să nu dispară şi, prin urmare, trebue 
să se perpetuieze uscat în mumie, ori simbolic în staz 
tule. Pe de altă parte, structura socială a Egiptului se 

_scălda într'o astfel de atmosferă religioasă încât ideia 
de Dumnezeu şi ideia de supravieţuire evoluau în acelaş 
timp şi in acelaş ritm ca şi forma politică, 

Egiptenii credeau că se trag din cea mai veche civili» 
zaţie direct legată de cercul primitiv al zeilor. Se găsese 
în locurile paleolitice urme ala libienilor cioplitori în 
piatră, Mai târziu, patruzeci de veacuri înaintea erei 
noastre, Semiţii şlefuitori de aramă și de fildeş se fixară 
pe țărmurile Nilului, deveniră noroade sedentare, în 
timp ce totemii lor imobilizaţi intr'un templu, se schim». 

| 2
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bau in divinităţi, luau formă omenească, nu ma! păs= 

trau din animalitatea anterioară decât semnele distric» 

tive: coarne” de amon sau capete de şoim, Deveniţi 

zei, aceşti totemi rămâneau totuşi patroni locali, suves 

“rani ai provinciilor sau ai oraşelor, consimțind de altiel, 

in anumite cazuri, să:şi împartă. suveranitatea. Toate 

aceste reprezintări mistice intocmeau dealtfel un pan» 

_teon destul de complicat, ale cărui grupuri erau de 

: cele mai multe ori triadele, imagini ale familiei omeneşti. 

Totuş, o sforţare s'a făcut cunoscută pentru simplifia 

carea acestul panteon, contopindusi intr'un zeu general 

„pe “toţi cetlalţi zei care întrupau în diferite locuri acelaş 

simbol. Marea cetate teologică a Epiptului a fost Helios 

polis, aproape de Memiis. Colegiul sacerdotai ai acestui 

oraş era de o înaltă cultură şi preoţii săi au intreprins 

crearea unei ierarhii a zeilor şt unificarea ritualului. Cu 
sprijinul Faraonilor Memfiţi, au ştiut să ridice deasupra 

tuturor prinţişorilor divini pe zeul capitalei lor, Atum, 

fuzionând cu Ră, zeul soare, zeu ceresc ale cărui întru 

_pări iocale erau numeroase, asociinduzisl msi târziu pe 

Osiris, zeu inferior şi terestru al fecundității şi al morţii, 

ale. cărui mistere vor fi magaific sărbătorite ca o chezăşie 

cerească a reînvierii, In acest chip, despărţeau cele 

două divinitaţi ce conveneau mai bine.unui popor de 
agricultori: zeul soarelui, principiu al vieții, fără de 

care nimic. nu se putea coace, zeul fecundității, care 

se stinge în fiecare toamnă şi reînviază în fiecare primă» 

vară, odată cu însămânţarea şi cu secerişul. 

Preoţii din Heliopolis au stabilit de asemeni e cosmo» 
gonie explicativă în legătură cu primatul zeilor aleşi şi 

care oferea acest avantagiu de a copleşi orgoliul egip= 

“tean ținând d2 vechimea rasei, = cosmogonie plină de 
măreție şi generatoare a oricărui cadru ritual şi social 

al ţării.
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„Lumea, după acești metafiziciani, a fost intocmită de 
oceanul ceresc, timpul înfinit, intunecimile primordiale, 

- duhul spiritului. La obârşia vremei, posibilităţile făptu» 
“irilor şi ale lucrurilor se găseau, în aşteptare sub apele - 

* ieşite din Num, zeul Neantului. Un spirit pretutindeni 
risipit, Atum, se amestecă în aceasta, dornic in chip 
necunoscut să devie conştient faţă de el inşuşi, şi sfâra. - 

„ geşte prin a ieşi la suprafaţa apelor. Numaidecât, Atum . 
devenind soare, totul se limpezeşte. Puterea lui. e cre» 
atoare: de îndată ce rosteşte numele unui lucru sau 
al unei făptuiri, lucrul capătă formă, făptura apare, El 
creiază la început prima serie de zei.'E Cuvântul care 
închiagă fără preget universul şi părinte al zeiţei. Cus 
getării, Maât; devine astfel îndepărtata înfiripare a 
Cuvântului din Evanghelia iohanică şi a lui Logos al 
filosofiei greceşti. — Ă | 

O astfel de istorisire în legătură cu creația ar putea să 
li se pară abstractă mulțimilor. Preoţii au întocmit deci 
pentru ele o cosmogonie mat plină de imagini şi au 
dat naştere unui început de istorie naţională în care: 
se încleștau _ fâşii din vechile tradiţii. In această povesa. 

 tire legendară, Atum preexista oricărei alte divinităţi. 
El a creiat o pereche divină, Aerul (Eka) .şi Golui 
(Tafnet), care a dat naştere la rândul său Pământului 
-(Geb) şi Cerului (Nut). Zeița Cer şi zeul Pământ se 
găseau strâns înlănţuiţi atunci când Aerul isa despărs 

“țit, fără să-i poată separa pe desa întregul, întrucât 
mâinile şi picioarele zeiţei atingeau necontenit orizons. 
tul pământesc. Atum, Îa rându'i, s'a unit cu Nut, care. 

“Sa adus în lume pe Ră, zeul soare, făcând să nască * 
în fiecare zi, în lumina-Răsăritului, soarele, regele. ce= 
rului.. .: - . , 
„Dar puterea acestui suveran care, în fiece răsărit de 

zi, reapare în chip de copil şi se regăseşte în fiece. 
amurg, un bătrân, a fost contestată de şarpele Apos:
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phis, adăpostit în nouri, şi de Isis, nevasta lui Osiris, 

inițiată în tainele magiei. Zeli, văzâdusl pe Ră şovăs 

ind, S'au ridicat impotriva lui. Râ şisa trimis ochiul pe 

pământ, sub aparența zeiţei Hator, care î-a măcelărit pe: 

oameni cu atâta înverșunare încât Râ îngrozit, a fern 

mecateo cu un lichid roşu luat drept sânge de nesăți» 

oaşa băutoare. Desnădăjdult, simţindu»se obosit şi Dă» . 

trân, Râ a încheiat pace cu zeii și cu oamenii şi sa 

retras în cere 

la urmat Aerul, dar şi el s'a pomenit atacat de A» 

pophys, care a deslănţuit nourii şi fa turburat dom» 

nia în aşa fel încât noul rege a trebuit să se resem= 

__neze ajungândusl din urmă pe Râ. Zeuls-Pământ, Geb, 

a luat puterea, sfârşind, - după mari străduințe, săşi, - 

impuie autoritatea. Porunci recensământul provinciilor 

şi al oraşelor şi desaci vedem schițândusse în linii nes 

desluşite perioada istorică: e zeul Pământului care 

domneşte. Osiris şi Isis veniră după el. Osiris, escora 

tat de zeul.şacal Anubis şi zeulelup Upuat, cucereşte 

* Pământul, prinț binefăcător şi învingător, apoi moare 

asasinat. de fratele său Typhon, în condițiuni pe cari 

fe vom examina mai departe, întrucât ele explică rolul 

său de zeu al Morţii şi al dnvierii. Horus, fiul .său 

postum, le inlesni oamenilor demnitatea regală. Succes 

sor al zeilor, Faraon va trebui să fie zeu pe pământ. 

leşim definitiv din legendă pentru a intra în istorie. 

Slujitorii lui Horus, care populau Delta, regatul lui O» 

siris, sunt adevăraţi războinici care pun stăpânire pe 

regatul din Sud şi se instalează aci cu zeul lor, însoz 

țit de fiul său Horus, de sfetnicul Thot, . zeu al Inţea 

“fepciunii, şi de întreaga sa suită divină. Unitatea Egip» 

tului fa naștere prin întovărăşirea zeilor. 

: Faraon, e Dumnezeu. Devine astfel, nu simbolic, 

ci substanţial, de îndată ce riturile încoronării l-au 

transformat în Horus, şi începând cu a Ga dinastie,
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provizoriu, sub rezerva de a' da. socoteală de faptele 
sale lui Osiris mat'nainte de a pătrunde in Paradis. E 
ponltiful prin excelență al acestui şef, singurul preot 
obişnuit să oficieze în templu, ceilalţi preoţi nefiind 
decât ajutoarele, delegaţii săi nominativi în templele . 
unde el nu se poate duce. Mulțumită acestui titlu, în 
fiecare dimineaţă, el sfarmă peceţile de argilă ale sancs 
tuarului, trezeşte statuia zeilor, o purifică, o scaldă în 
miresme şi în. farduri, o reinsufleţeşte suflânduzi în.- 
gură şi primeşte el însuşi prin această atingere solul 
de viaţă ce pogoară din cer, E vorba aci de acel rit 

la care am făcut aluzie la începutul acestui capitol, rit 
destinat să perpetulieze curentul necesar vieţii universale, 
asemeni aceluia despre care vom aduce vorba numai» 
decât, sortit să prelungească viaţa individuală. D. Rene 
Dussaud, în a sa /nfroducere [a isforia religiilor, a 
arătat, sub aspectul său general, această pornire a re» 
ligillor de a accentua şi a perpetua, prin credințe şi 
rituri, principiul de viață al individului, al grupului, 
al naţiunii. In acelaş ceas, în -tot -Egiptul, delegaţii 
Faraonului repetă aceleaşi gesturi, aceleaşi cuvinte în 
fața zeilor particulari. După moarte, el însuşi işi are 
templul şi cultul său. In ce chip trece la această stare . 
de divinitate definitivă ? Ac! intervine mitul îui Osiris. 

„_” Osiris a fost, după cum am văzut, asasinat de Tys 
phon. Acesta recunoscând trupul fratelui său aruncat de 
valuri pe țărmul lui Byblos, l=a tăiat în bucăţi ca să 
nu mai poată reînvia, unul din elementele persoanei 
sale lipsind desacP'nainte ca să nu mai lase. putinţa 
unei reîntrupări, Isis izbuti totuşi:să reunească restu» 
rile bărbatului său, grupândusle şi după aceia, ajutată " 
de Horus şi de Anubis, le îmbălsămă, le scăldă în a» 
numite săruri şi le închise întrun sarcofag cu efigia 
defunctului, Horus deschise ochii şi gura acestei ima» 
gini a părintelui său. Inviat mulţumeşte acestor rituri
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“ “care îi reconstituiseră trupul. Osiris părăsi pământul, 

urcă pe o rază luminoasă spre Paradis şi aci, unins 

-dusse cu al său Fa, deveni desăvârşit. Invierea unui 

zeu desvăluia astfel secretul trecerii la nemurire prins 

to păstrare artificială a trupului. Regele era deci, din 

ceasul morţii; desmembrat, adâncit în substanțe potri= 

vite, apoi închis într'o mumie cesi _restituia aparența, 

cu ochit deschişi şi cu buzele de purpură. Trupul său 

era după aceea depus intr'o încăpere sepulcrală, 

“ unde cuvintele magice ale oficianţilor făceau“ reale 

imaginile pâinii -şi ale cărnii zugrăvite pe ziduri - 

pentru ospețele funebre cesi îngăduiau săsşi ducă mai 

departe viața subterană. EI, întrucât se unise cu Ka, 

urca, nemuritor desaci'nainte, în barca lui Râ, în timp 

ce sufletul său cobora să-şi însuflețească mumia şi 

statuile. . 

Această ideee a supravieţuirii legată de riturile pre» 

cise, s'a desvoltat în chip foarte ciudat, după cum a 
demonstrat A. Moret, odată cu evoluţia politică. sors 

țită să aducă după sine transformarea monarhiei ab= 

solute în socialism de Stat: Dela inceput, regele de» 

funct era supus ritului unificării şi, reprezintând Egipe 
tul întreg, intra în Paradis: această zelficare singura» 

tecă era de ajuns într'adevăr ca să răspândească asus 
pra întregei ţări binefacerile divine. Astfel de rituri 

ajunseră să facă legătura mai. târziu cu familia regală, 

cu preoții, cu poporul în cele din urmă, pe măsură 

ce. dyieritele caste căpătau o importanţă socială şi mai: 
mare. Scribul sau plugarul egiptean, intrând în cadrul 

- socialismului de Stat, pătrundea în acelaş timp în cer. 

Trupul său imbălat în săruri, trebuia să devie Dume 
nezeu, ca şi. Râ. | o 
.. Ce folos îi aducea .această: nemurire? Trebuia mai 

întâi so merite; întrucât. situl osirian îngăduia numai 

incercarea aventurii funebre. Mortul:se îndrepta - spre
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regatul 'subteran unde îl aştepta barca. În timpul as 
cestei negre călătorii, medita asupra propriei sale vieţi, 
apoi pătrundea în sala Indoitei Justiţii. Osiris se afla 
pe tron, iar în jurul său cele patruzeci şi două de di» 
vinități ale provinciilor întocmeau 'un groaznic tribuz 
nai. Aproape de balanţa eternității sta Anubis, zeul» 

__ şacal din vechile grupări terestre, alături de Thot, de 
Inţelepciune, de Maât, de Judecată, iar ceva mat des 

parte, cu gura căscată, se afla un monstru cu chip de 
“ leu şi de hipopotam. Mortul recita litania celebră : - 
»N'am făcut rău... N'am furat... Nu m'am atins de 

daruri micşorându»'le... N'am făcut pe nimeni să plângă..; 
N'am fost necurat... N'am stins focul atunci când nu 
trebuia... Sunt curat! Sunt curat! Sunt curat!“ Era. 
aşezat într'un taler al balanței şi pana de struț a lui 
Mast 'era aruncată în cealaltă. Anubis şi Thot ' făceau 
cunoscută sentinţa. Dacă justificarea nu era acordată, 
sufletul îndura groaznice pedepse, apoi se reintorcea 
în neant. Dacă ii era acordată, mortul, unindu-se cu 
Ka al:său, putea să urce în barca lui Râ, săsealăture: 
vâslaşilor solitari şi să se reîntoarcă nevăzut printre ai 
săi ca 'săsi ajute, sau mai degrabă să strângă în hame . 
bare, umbră, secerișurile de umbre din ţara lui Os 
Siric. 

"În timp ce cultul lui Osiris se desvolta farg, cultul 
Ră, mai puţin popular, era sortit să îndure numeroase 
înfrângeri, fără ca totuşi să cadă răpus. Sforţarea pens 

-tru asl ridica pe Râ deasupra celorlalţi -zei a fost urs 
mărită şi preoţii din Heliopolis sau străduit din răse 
puteri să adune în zeul lor general multiplele sale întru» 
pări. „Forma mea e în fiecare zeu“ spunea Râ insuşi, 
Astfel, toți aceşti zei solari particulari nu erau fără în» 
doiafă mai mult zei decât nenumăraţii „devas“ ai In» 
diei. Pe de altă parte, o aproplere între Râ şi Osiris 
a putut face să se-creadă, un moment, în contopirea 

*
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lor. Sub Abkton, o revoluţie a trebuit chiar să impuie 

un fel de monoteism. Nimic n'a dus însă la 9 limpe» - 

zire deplină. Zeii, sub regimul teocratic ce s'a impus 

un răstimp, au rămas numeroşi şi S'au amestecat chiar 

direct în viața administrativă prin operaţiuni magice. 

Atunci Egiptul a fost cotropit, zidurile templelor şt sta 

iurile de papirus au devenit enigme. El lăsa, nesdruns= 

cinată, această mărturie a unui. gând: cele maii inalte 

monumente, sunt morminte. II p 

Aceasta a fost religia egipteană, căreia nu î»a| lipsit 

noblețea nici măreţia, dar care totuşi a . fost mult îns 

„_bâesită de magie. Dacă ideia de supravieţuire indivis 

duală a putut să încolțească, ideia Dumnezeului unic 

a fost stăvilită mai'nainte desa fi ajuns la ţintă. Asttel 

că Egiptul, în afară de câteva capete alese, nu putea 

'să ajungă ia monoteism. Multiplicarea zeilor îi era ne» 

cesară. Egipteanul iubea acest panteon care însuflețea 

toate lucrurile din jurusi. Venerânduii pe zeii superi» 
ori, primind chiar o putere universală, nu mergea prea 

departe în abstracţia divină. Impunea formele locale, 

întrupările citadine ale lui Ră sau Osiris, mai apropi» 

aţi de el, mai cald ocrotitori, care se interesau de pro» 

vincia, de orașul, de micul său cerc de activitate, de 

bucuriile, de amărăciunile lui, şi al căror aspect pe jus 

mătate animalic îi era familiar, asemeni vestitului totem 

pentru îndepărtați lui străbuni, 
Mai târziu, după ce mumia lui va fi fost depusă în 

cavoul funerar, va deveni zeu la rândusi, dacă bine 

înțeles ă fost un om drept. Îniţiaţii trebuiau să recus 

noască în el mai puţin un zeu, fără margini și fără 

. sfârşit. Și ne putem închipui cine ştie ce preot meta» 

fizician, = poate dintre .cei cari au stat de vorbă cu 

“Herodot, = întrunul din.vastele temple, asemeni unei 

capitale, cu sală de ofrande şi cu colonade cu capite» 

furi în formă de lotus, lăsând-privirea săsi rătăcească
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deasupra boschetului 'în care dansează cinocefalii sacri, 
sau deasupra cimitirului de pisici mumificate, dar por» 
nind să caute cu gândul, dincolo de formele totemice, 
zeul ascuns, poate pe acel Aa etern, esenţial, univers 
sal, în care s'a contopit celălalt Ka individul, care îi 

- ingăduie celui mai umil dintre plugari, ca şi atotpus 
ternicul Faraon, să participe la viața divină şi săsşi 
cucerească partea sa de infinit. . :



RELIGIILE MESOPOTAMIENE ŞI RELIGIA 

PRE-COLUMBIANA 

Religiile mesopotamiene, aproape contemporane cu 
religia egipteană, ne oferă un tip de credinţe în care 
ideia de Dumnezeu şi ideia supravieţuirii rămân, pentru 

" îndelungă vreme, pe de.a'ntregul despărțite şi în care. - 
preocuparea credinciosului s'a indreptat mai mult asus» 

__pra divinității, pământeană și vremelnic ocrotitoare a: 
oamenilor. Ele ar apărea astfel ciudat mărginite şi, ca 
să zicem astfel, întru câtva sterile, dacă două fapte nu 

- lesar impune atenției istoriei, Pe de o parte intr'adevăr, 
prin miturile lor vechi, prin poemele lor regăsite în 

biblioteca din Asurbanipal, ele oferă curioase analogii 
cu povestirile din Biblie, Pe de altă parte, legând, 

mulțumită înrâuririi Babylonului, desvoitarea: religioasă 
de evoluţia aştrilor, ele păstrează, în adâncul veacurilor, 

cinstea de-a fi fost inițiatoarele ştiinţei. - - - 
„Această vastă câmpie a. Mesopotamiei, cu fluviile-ei 
pline de măreție, cu secerişurile de orz, cu smochinii 

“şi plantele ei bogate, 'e grea de foarte. vechi amintiri: 

cele mai vechi orase din lume, păstrând memoria dina= 

* stlilor antideluviene, sunt.incă prezente aci. Sumerienii, 

de origină ariană, se iviră prin partea locului foarte de .
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timpuriu şi se.amestecară destul de repede cu noroas 
dele primitive. Zeificaseră în chip firesc" forțele naturii, - 
tot celace părea că păstrează o urmă de mister în jurul 
activităţii lor. Zeii luau parte, de altfel, la toate pasiua 
nile terestre, beau şi mâncau în templele lor la masa 
ofrandelor. Aceşti stăpâni ai lumii hotăriseră îinadins 
crearea neamului omenesc, ca să-şi asigure sprijinul 
unor slujitori totdeauna gata să_le pregătească sacrifiz 

" ciile şi săsi înconjoare cu smerenia lor. Cu toăte că 
erau învestiți cu misiuri generale, fiecare dintre ei ră» | 
mânea ocrotitorul particular al unei cetăţi şi tăria lui 

“ sporea 'ori se micşora în legătură cu soarta fiecărui 
grup în parte. Dar, în acelaş timp, printr'o inspiraţie 
ce-şi va căpăta întreaga ei desvoltare şi deplinul înţe» 
les înalt în' teologia babiloniană, Sumerienii legară 
soarta zeilor de stele, sau cel puţin pesa celor mai 
puternici dintre ei, şi nu într'un paradis vag, ci în nemărs 
ginirea cerului adevărat aşezară formele lor luminoase, 
ce rămâneau vizibile şi regulate, şi de unde le puteau 
face semne credincioşilor, Această religie părea să se 

„atingă de începuturi: preoţii, în cursul ănumitor ceres 
-monii, oficiau goi, în amintirea vremilor când omut 
rătăcea în prima lui goliciune, păscând iarba, . 

„_ Dacă imaginea zeilor era precisă, ideile in legătură cu 
supraviețuirea rămâneau într'o oarecare întunecime, 
Zeii le asigurau ici colo oamenilor virtuoşi fericirea, 
acelor oameni care aveau menirea săsi slujească, dar 
nu se interesau câtuş de puţin de soarta lor viitoare: 
ciclul virtuţii şi al răsplătirilor rămânea numai pămân, . 
tesc. Omul, cu toate acestea, nu pierea întreg, ci partea 
din el nepieritoare nu-și mai regăsea, în posomorita 
existență de dincolo, prezențele divine. Poate găsea o 
oarecare tihnă atunci când trupul său era înmormântat 
cu toate riturile consacrate şi păsira lângă el proviziile 
necesare ' ospeţelor funebre» Dar dacă supravieţuitorit
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il uitau, nenorocitul mort, inflămânzit, se ascundea 
noaptea la porţile oraşzlor şi se năpustea asupra dru= 
meţilor ca să le sugă sângele. 

Un nou val străin a invadat Mesopotamia, acum 

patruzeci şi cinci de veacuri, întocmit de astădată din 

Semiţi care organizară, in miazănoapte, pe “Tigru, 

regatul Asiriei şi fondară, la miazăszi, regatul Babilo» 

piei. Aceste popoare victorioase îi asimilară pe Sume= 
rien, împrumutândusle câteva elemente din cultul lor 
şi câțiva dintre zeii lor, dând în acelaş timp ansams" 

“ blului religiei Instituită în aceste regiuni, adevăratul 
său caracter, D. Dhorme a demonstrat limpede în lucra» 
rea sa Religia asiro=babiloniană, că influenţa semitică 
fusese decisivă în ceeace priveşte această: organizaţie 

religioasă. Zeli lor oferiră ca şi divinităţile sumeriene, 
această particularitate de a fi-in acelaş timp generali 

prin specialitatea lor şi particulari prin cercul lor de 
influenţă. Se deosebeau zeul Medicinei, zeul Scripturii, 

dar în acelaş timp, Bel, protectorul lui Nipur, şi Mara 

.duk, protectorul Babilonului. Găsim -în acest panteon 

„o zeiţă dintre cele mai celebre într'o anumită parte a 
- “Astei, Isthar. Zeiță sumeriană, destul de mânioasă, în 
timpurile primitive, ea dăduse naştere potopului. Mai 

- +ârziu, imagină a vieţii, a dragostei şi a fecundității, 

căpătă atâta importanță încât era înfăţişată uneori ca 

soţia zeului Asur, protectorul provinciei Asur, celace 

-n'o împiedica. să aibă numeroşi amanți, începând cu 

regele Sargon şi sfârșind cu păstorul Tamuz. * - 

Imprumutând anumite :forme; ea triumfa de altfel 
într”o mulțime de temple: sub numele său trăiau mai 
multe zeițe călăuzite de ea, atunci când ea însăşi se 

„găsea adorată, în substanţa ei divină, sub aparenţa zei 

tăților dedublate. Ea oglindea de altfel, în diferitele»i 

întrupări, caracterul profund al țării pe care:o ocrotea, 

mai voluptoasă în Babilon, mai războinică la Ninive.
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Legenda se apropie. prin anumite amănunte, de povestea 
lui Adonis ucis de un -mistreţ şi plâns de Astartea, de 
aceia a lui [sis dândusi din nou viaţă lui Osiris. Indrăs. 
gostită de Tamuz, ea îl vede murind, sfâşiat şi el de 

un mistreț în timp. ce se afla la vânătoare. Coboară 
„numaidecât în Infern, obţine din partea zeiţei subterane 
apa care dă viața şi izbuteşte să»şi reinsuflețească iubi» 
tul. Toate aceste divinităţi nu posedă, după cum am 
văzut, o simplă suveranitate teritorială şi puteau chiar 
supraviețui în urma dispariției oraşului. Regele - invin= 

' gător îi lua cu el pe zeii prizonieri, anexându»i Îa pro» 
_priile sale temple. Astfel, oricât erau de pământeni, 

ori cât ar fi rămas de amestecați printre evenimentele 
„din lume, zeii trăiau o viaţă siderală, mai scânteietoare 

şi mal universală. BN | 
Babilonul, = oraşul enorm, cu zidurile din cărămidă 

smălțuită, cu grădini suspendate, cu temple masive, cu : 
întinse crânguri pentru vânătoare, = a fost marea cetate 
teologică a Mesopotamiei, aşa cum Heliopolis a fost 
centrul religios al Egiptului, dar ea a țintuit mai cu 
seamă spre cunoştinţele ştiinţifice atunci când Heliopolis 

_se consacra în deosebi cercetărilor metafizice. Aci s'a 
precizat, s'a incheiat întruparea zeilor în astre. după 
gândul Sumerienilor, Shamash devine soarele, Isthar 
Venus, Marduk Jupiter. Zodiacul oferă sub pasul Nes 
muritorilor o cale de diamante; templele, suprapunân» 
du:şi cuburile descrescânde, un 'mijloc de observaţie. 
Această teologie stelară e strâns legată de naşterea astros 
nomiei: conexiunea astrului, a oracolului şi a zeului, 
impunea precizie calculelor, Una din sarcinele esenţiale 
ale „preoților babilonteni era aceia desa ghici viitorul, 
şi. Chaideenii, specialişti în ghicire, întocmeau o clasă - 
sacerdotală particulară. Dacă evenimentele terestre sunt 
scrise mai dinainte în ceruri, dacă voinţa lui Dumnezeu 
se citeşte în licăritul stelelor, se cuvine studiat cu cea
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mai mare exactitate mersul corpurilor cereşti, urcuşul - 
ca şi coborirea lor. Pentru a tălmăci semnul augural' 
al zeiţei Isthar, e nevote de un calcul al revoluţiei lui 
Venus. În acest chip religia promova, prin simbolurile 
sale, desvoltarea ştiinţei, far știința întărea, prin obser» 
vaţiile sale, autoritatea religioasă, 

Hamurabi, legisfator, renovator, = unul din cei mai 
mari principi ai omenirii, = a visat unificarea panteos» 
nului babilonian şi a incercat să-l ridice pe Marduk la 
rangul de zeu unic. A dat greş însă, Nabucodonosor 
a părut să fie şi el inclinat spre monoteism. Nu Şisa 
impus însă preferințele. Totul nu era decât o vedere 
personală, Caracteristica religiei mesopotamiene se ggă= 
seşte in această astrolatrie, în această fuziune aeriană a 
zeului cu astrul. Imaginea zeului putea foarte bine să 
rămâie în templul său şi să-şi urmeze povestea terestră. 

* Locuia şi el, în înălțimile cerului, unde aparenţa sa 
luminoasă, mişcătoare şi exactă, se ivea din nou în 
flecare noapte deasupra oamenilor, semnificatoare a OCro». 
tirii şi purtătoare de oracole. 

Care era origina acestor divinităţi? Inainte de toate - 
au fost Abisul şi Haosul, Apus şi Tiamat, pereche pris 
mordială, apoi au venit zeii principii umezi, unui băre 
bat şi altul femee, Lahmu şi Lahomu ; după ei Ausbar 
şi Kishar; în sfârșit, o mulțime de zei ce s'au ridicat | 
inpotriva lui Apsu şi Tiamat. Creaţia se urmează atunci 
în lupte furioase şi lungi conflicte între elementele. 
aproape inconștiente şi simbolurile inteligenţei care sunt 
zeii. Lupta lui Marduk inpotriva tumultuoasei Tiamat, 
zelța primitivă a mării, desfrânată şi sălbatecă, e unut. 
din elementele principale ale acestei cosmogonii. Mara. 
duk pune piciorul pe grumazul Tiamatei, îi spintecă. 

"trupul în două, face dintr'o jumătate cerul, far din ceas 
laltă pământul. In sfârşit, din sângele soțului ei îl face: 
să țâşnească pe om și dă poruncă să se clădească tem
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plul din care. noul venit va urmări rosturile zeilor..: 
Mai târziu, aceştia, ca şi zeul Bibliei, se vor gândi să 
distrugă rasa omenească şi vor face să ia naştere poto» 
pul, sortit să ia cu sine cetatea Shurippak. Dar zeul 
Ea îl previne la timp pe prietenul său Uta+Napishtim 
care îşi construeşte o corabie în care se închide, şi se 
lasă dus de apă până la o culme unde oferă .un sacris 
ficiu şi vede, în timp ce-se ridică fumul, incheindusse 
împăcarea dintre zei şi oameni. o 

Aceşti zei, de altfel, nu par să se intereseze de rostus= 
_rile -omului pe care îl socotesc numai un slujitor de 
“îndată ce acesta, mort, nu le mai poate aduce oma» 

giile lor. Tocmai pentru aceasta nu găsim la popoarele 
Mesopotamiei acea pornire de supraviețuitori cel carac» 

„teriza pe Egiptean. Adoratorul lui Osiris se preocupa: 
de cealaltă lume, cerând ca trupul său să fie ferit de 
putreziciune, Asirianui, Babilonianul, credea şi el, într'o 
existenţă viitoare, dar, ca şi Sumerienii, într'o existență 
lipsită de importanţă, diminuată, şi care nu varia după 
meritele pământeşti-ale defunctului. Şi aci judecata lui 
Dumnezeu se exercita asupra acestui -pământ. Fiecare 
om îşi avea un geniu tutelar personal, care îl intovăa, 
răşea dela întâiul scâncet până ia ultimul suspin, şi cu: 
care avea, plin de cea mai filială incredere, convorbiri 
obscure şi familiare. Geniul acesta îi asigura, dacă era 
virtuos, o descendență numeroasă, ani lungi, o bătrâ, 

„neţe paşnică, sau, dacă se dovedea vicios, îi scurta: 
zilele, îl făcea sterp şi:l copleşea cu toate amărăciunile.. 
Omul putea, bine înţeles, să se pocăiască, .săsşi ceară 
iertare: exista la Babilonieni o întreagă teorie a păca»= 
tului. Dar această iertare îşi stăvilea efectele, ca şi 
pocăința, în pragul mormântului. Răsplata, ca şi meritul, 
erau. lucruri pământeşti. - Do i 

Asirianul, Babilonianul coborit în mormânt, era întins 
pe o: mare fâşie de pânză şi prietenii săi depuneau în
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jurusi proviziile de cari avea nevo!e în viaţa de dincolo, 
“odată cu semnele cari, ca şi in Egipt, aveau strânsă 
legătură cu cuvintele magice: ale oficiantului. Apoi de» 
monii tutelari erau însărcinaţi să păzească intrările cas 
voului şi mortul îşi începea viaţa subpământeană, de 
unde putea să influenţeze în chip fericit asupra desti» 
nului semenilor săi, sau, dacă era uitat, putea dease» 

-N  meni:să evadeze. pentru cine ştie ce răzbunare funebră. 
Mai târziu, această concepție sumară în legătură cu viaţa 
de dincolo s'a, transformat, fără ca totuşi să ajungă la 
o concepţie cu adevărat morală. Zeii începeau să se 
ivească pe încetul în întunecimiile morţii, dar aceştia 
erau zei răi şi fără simțul dreptăţii. Umbra, în această 
a doua stare, pierzând aproape cu desăvârşire amintirea 
în legătură cu zilele petrecute pe pământ, se îmbarca 
pe un fluviu ducând spre nemărginitele cetăţi ale morţii, 
pătrunzând în locul împresurat de şapte ziduri. Aci 

| domneau Nevgal şi Beltiş<Ailat, regina țărilor „fără 
“- întoarcere“, Nevgal s'ar părea în deosebi c'a trăit pe 

pământ, unde, zeu al Ciumei, imbelşuga cu suflete mor» 
“ mintele. BeitișsAllat, femee cu cap de leu, păroasă, ale 
cărei aripi şi ghiare erau acele ale unui vultur, rămâs» 
nea dimpotrivă în Infern, unde îi judeca pe noulii sosiți. 
Aceştia se găseau, Îa fiecare dintre cele şapte porţi, des» 
pulaţi de o parte din îmbrăcăminte şi, în cele din urmă, 
se înfățișau goi înaintea groaznicei zeițe. BeltişsAllat, 
fără să se sinchisească de activitatea morală a rugăto» 
rilor din zilele lor uitate, îi întreba numai dacă jertfiseră 
ceva zeilor. In cazuri afirmative, ea îl lăsa'să rătăcească 
în voie printre ziduri, trişti, copleşiţi, stăpâniţi de o 
dorinţă ascunsă, blândă şi nelămurită, aceia de a retrăi 
pe pământ, sau, transformândusse în păsări de noapte, 
ingăditinduelisse să plutească în eternul amurg. În cazuri 
negative îi supunea la.cele mai groaznice chinuri. In 
faţa palatului. său clocotea o apă care avea putinţa să
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exercite râvna sufletelor. curate, când totuşi, prin apro» ' 
piere, se găseau duhuri neinduplecate, stând de veghe 
pe lespezi. Aceste lespezi nu erau ridicate decât o sin» 
gură dată. Aceasta, după cât nesaducem aminte, în 

' favoarea zeiței Isthar: ca să se smulgă un suflet din 
prăpastie, era nevoie de dragostea unei zeițe. Mai târziu, 

. iarăşi, concepţia în legătură cu viaţa viitoare s'a schimbat 
din nou; s'a incuviințat, întradevăr, ca toţi acel cari 
în timpul vieţii îşi făcuseră cunoscute virtuţile, să,şi 

“petreacă eternitatea în insulele adevăratei fericiri, la îm» 
- bucătura fluviului care duce în ţara morţilor: paradisul 
zeilor nu le rămânea mai puţin îmbietor şi uşor de 
străbătut. 
Gândul supravieţulrii'a evoluat astfel “foarte încet 

„pentru ansambiul religiilor mesopotamiene spre. un siss 
tem de răsplătire şi de pedeapsă în raport cu meritele 
pământeşti ale defunctului. El ma ajuns niciodată la 
noţiunea limpede a unei morale superioare şi nu le în=: 
„găduia muritorilor decât o vagă nădejde. Zeii nu păreau 
să fie simţitori decât faţă de serviciile aduse şi nu le 
recunoșteau decât dintr'o retribuţie limitată, provizorie 

şi materială, N | Aa 
Anumite asemănări între culturi, aceiaşi imagine a 

“unui potop primitiv provocat de divinitatea nemulţus 
mită de rasa omenească, zei mai cruzi, mai puţin în= 
găduitori, dar întrupând aceleaşi puteri, şi până la masa 
asemănătoare, ceva inai grea, a templelor, te îndeamnă 
să aşezi alături de aceste religii, cu. tot timpul şi spaţiul 
ce le desparte, religia vechiului Mexic. | | 

Pământul se înfățișa în imaginaţia vechilor Mayas ca 
o masă de argilă geometrică, străbătută de un copac 

„enorm ce»şi prelungea rădăcinele în lumea subpămân» 
teană, în timp ce ramurile lui susțineau firmamentul. 
Înaintea creației stăpânea globul. Deodată s'a ivit Hu» 
raka, uraganul, zeul Vânturilor, întreit şi unul, Inima 

ă | : 3
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Lumii. Povestitorul îl desvăluie la plural asemeni po» 
_vestitorului biblic Elohim. El vorbeşte şi ziua se lumi= 
nează. Vorbeşte, şi pământul capătă formă. Vorbeşte 
şi omul se trezeşte la viaţă. Pentru noroadele celuilalt . 
emisfer, Verbul creiază astfel lumea. Dar omul plămădit 
din lut nu e decât o făptură neputincioasă, care s2 dis 
luiază totuş, repede. O a doua incercare neizbutind pe 
deplin, Huraka hotărăşte potopul, care ihneacă pămân» . 
tul. In cele din urmă, = după lungi și nefămurite axens 

_turi, = el creiază un nou om din făină de porumb şi, 
de astădată, omul e atât de puternic, vede atât de de» 
parte în adâncimile universului, încât Huraka îi suflă 
peste ochi ca să-i întunece vederea şi s'o poată creia 
pe -femee.: astfel, îa început, omul nu vedea decât un 

“mic cerc în jurusi, darsavea putinţa să:şi găsească dra» 
gostea şi căminul. Un întreg ciclu legendar a desvătuit 
după aceia curioase episoade în care istoria se amestecă 
uneori cu fantezia, 

Zeii Mayas constitue un panteon 'monstruos, teribil, 
- halucinant,. în care anumiţi idoli apar rânjitori şi obs 
sceni. Zeul principal Kukalkau, era un şarpe venit din 
_mare, care isa instruit pe oameni, apoi, părăsind înfă» 
țişarea de şarpe, s'a aruncat pe un rug şi, topindusse 
s'a prefăcut în luceafărul dimineţii, Un cerc de divini= 

„tăţi, zeul Medicinei, zeița Virginităţii, zeul Muzicei, 
zeul Caălătorilor, îl împresurau pe stăpânul lor, Hus: 
kabka. Colegii de preoţi slujeau în templele uriaşe şi 
pestriţate în timpul ceremoniilor uneori pline de măreție, 
dar sângeroase. La anumite serbări, intr'adevăr, asistența 
proceda, cu un alai puţin obişnuit, la sacrificii omeneşti: | 
mulţimea de războinici străpungea. cu săgeți victima 
zugrăvită şi încununată cu flori, sau mai de grabă un 
preot deschidea pieptul chinuitului şi, dintr'o lovitură, 
îi smulgea-inima. Regele Netzaburalt s'a străduit să 

"_impule un zeu unic şi să suprime sacrificiile, dar n'a
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putut săşi aducă Îa îndeplinire visul paşnic şi monoteist. 

Dacă zeli vechiului Mexic sunt mai barbari decât 

divinităţile mesopotamiene, concepţia de viaţă viitoare 

e mult mai morală la Mayas decât la Sumerieni. Salvat 

pentru virtuțile sale pământeşti, mortul se așeza sub 

copaci în floare şi lua parte la ospeţe cereşti; osândit 

întrucât săvârşise răul pe pământ, el cobora într'un 

infern” groaznic, unde avea să meargă. fără încetare, 

prinrte umbrele blestemate, sub biciuiri de crivăţ ne 

ostoite. . / ” : 

Astfel, monotzismul nu s'a putut libera mai mult des - 

cât ar fi făcutio* Semiţii din Mesopotania sau Mayas 

din America pre=colombiană. Dar, ca şi în Egipt, ca şi 

în Babilonia, câteva spirite superioare au presimţit uni» 

tatea lumii, unitatea lui Dumnezeu. Incercări personale, 

întreprinderi zadarnice, s'au ridicat, depăşind diversitatea ... 

zeilor, asement turnului cu şapte caturi, abstract şi goi, . 

pe care Î-a clădit regele metafizician Netzaburalt, dera+ 

supra sălbatecului său panteon, în cinstea Pricinii pri= 

cinilor. * a



IV. 
RELIGIA GRECIEI, RELIGIA ROMEI 

O expunere a religiei greceşti e delicată şi ar trebui 
să comporte atâtea nuanțe câte cuprinde inteligența 
omenească. mediata viziune a panteonului grec este, 
întradevăr, aceia a unui munte, sau, în palatele de 
fideş şi de aur, a locuinţei zeilor de:o frumuseţe şi deo 
tărie neasămuite. Pe Olimp domnesc divinităţile oficiale, 
a căror imagină, câteva dintre cele mai nobile poeme ale 
lumii, o perpetuează pentru deapururi. Ori, adevărata 
religie greacă'nu, se întrupează în grupul lor armonios: | 
sunt misterele elenice şi, într'o oarecare măsură, e filoz 
sofia greacă aceia care merită să ia loc în marele cus 
rent mistic al omenirii. | | 

Atunci când triburile indozeuropene cotropiră penins 
-sula care avea să devie Helada, ele „ajungeau - într'o 
țară unde civilizațiile pline de bogăţie şi de mireţie îns 
floriseră de mult, Fără îndoială, păstrau din cultul aus 
tohton Mama universală a Egeenilor, sub numele de 
Rhea, şi poate că, sub diferite:aparenţe, pe zeiţa lor 
Bistomartis. Ele însele aduceau zei masculini şi, aserheni 

"mai tuturor, noroadelor primitive, geniile particulare pe. 
cari le întrupau in copaci, în izvoare, sau în şerpi şi 
berze, Un instinct al naturii stăpânea de altfel în adâncul 
religiei născânde şi serbările ţărăneşti au fost primele ei
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manifestări. Zei locali, dar înfățișând pentru credincioşi 
întreaga putere divină, ocroteau fiecare cetate şi dreptul 
civic, îmbibat de religiositate, se adeverea prin partie 
ciparea la ospeţe, unde animalul sacru, mâncat în cos 
mun, le iînlesnea oaspeţilor forța supranaturală a zeului 
pe care îl reprezenta. Pe incetul, aceşti zei locali, cinstiţi 
sub, diferite aspecte, în diferite oraşe, se contopiră pen» 
tru a deveni zei panhelenici, în acelaş timp universali 
prin autoritatea for şi specializaţi în legătură cu îndes 
letnicirile fiecăruia, .. 

Pe de altă parte, grecii îi primeau bucuros.pe toți 
zeii de obârşie străină, naționalizându»i; adorau în acest 
chip voluptatea sub forma unei zeițe cipriote, -pe care 
o numeau Afrodita.. Așa s'a constituit. panteonul grec 
care ne apare atât de strălucit, atât de viu în.epopeea 
homerică, întocmit din oameni superiori şi nemuritori, 
însufleţiți de toate pasiunile oamenilor, 'amestecându»se . 
în luptele lor, străbătând iubirile lor, sburând în bătălii 
înaintea războinicilor, cruzi, duşmănoşi şi totuşi plini de 
măreție. Pentru ei totui era divin, adulterul. cu Zeus, 
curcubeul cu Iris. Deasupra lor plutea, necruțătoare, 
nevăzută, oarbă, Moira, Nevoia. Dedesubtul. for, nes 

_ numărate genii stăpâneau lumea, 
Domneau asupra vieţii, Domneau asupre morţii: Grecii 

nu păreau de altfel să fi căutat să-şi armonizeze cons 
cepțiile vieţii viitoare în ceiace privește integrarea ei în 
religia naţională. Când umbrele 'rătăcese, melancolice, 

"vai, pe câmpii de asfodele, fericite dacă pot sorbi sâns 
gele unui sacrificiu ca să=şi recapete forțele; când mor 
tul trecând în barca lui Caron fluviul funebru, se în» 

- făţişează înaintea celor trei judecători, Minos, Eacus şi 
Radamante : osândit, e prăbuşit în Infern, unde îl aşteaptă 
chinuri domoale, simbolice, nelămurite; mântuit,.se în 
alță în CâmpiilesElisee, unde în pașnica lumină eternă, * 
stă pururi Îa sfat 'cu inţelepţii. Se
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Aceşti zei, prea mult apropiaţi de: om, fără gânduri 

ascunse şi pline de taină, având frumuseţea dar şi li» 

:mitele statuilor for, nu puteau să mulțumească inimile 

religioase. şi spiritele filosofice, Credinciosul îi adora în 

fața altarului, le asculta oracolele în strigătele Pithiei 

mâncătoare de lauri, sau în lungul freamăt al stejarilor 

Dodonei, sau venea la Epidaur să=i implore însănătos 

„ şirea. Nu găsea în preajma acestor zei, medici și vraci, 

.o hrană indestulătoare milostivirii, un răspuns mulţus 

mitor pentru nădejdite lui. - Cultul civic nusi aducea 

- nicio inflăcărare a inimii. El vroia un zeu care să cos 

respundă. preocupărilor lui personale, voia să se înalțe 

până la el, să se unească cu el. A găsit această posin 

bilitate în instituţia misterelor, dintre care cele mai de 

seamă au fost ale lui Dionisos, Orfeu şi Demetra, ser» 

bări simbolice ale forțelor. pe jumătate inconştiente ale 

naturii, curăţire prin artă, înviere imaginată prin ciclul 

secerişurilor. a 
Misterele dionisiace ofereau un aspect primitiv şi 

violent, prelungeau. impărtăşania zeului sub forma 

unui animal consacrat. Dionisos era o divinitate tracă, 

un zeu tânăr şi plin de voioşie, care a devenit 'zeul 

Vinului”şi care cerceta lumea urmat deso mulţime de 

__menade şi de satiri. Serbările date în cinstea lui şi al 

căror înțeles constă în sacrificiul taurului divin; se des» 

făşurau în îijlocul unei exaltări neasemulte. Ele aveau 

"loc noaptea, în munți, la lumina făciiilor, şi locul săle 

batec, împrejurările, muzica din naturi şi timpane, flăx 

„cările jucăuşe, le învestmânta în ceva groaznic, în» 

irun extaz sacru. Femeile luau şi ele parte, . acoperite 
cu piei de capră, cu părul revărsat peste umeri, încus 

nunate cu iederă şi 'cu salsaparilă, ţinând în mână 
tirsuri cu care izbeau în stânci. Jocurile deveneau vâr= 
tejuri în imnuri, țipete 'ascuţite, gemete exaltate ce se 

stingeau pe încetul, apoi deodată iniţiaţii se năpusteau
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asupra victimei, o sfâşiau' şi muşcau cu lăcomie din 

carnea ei crudă. Această tovărăşie sălbatecă făcea ca 

mulțimea să participe la forţa însăși a zeului, făcândzo 

să pătrundă cu această beţie sângeroasă şi mulţumită 

acstei furii orgiace, în cercul înşuşi al celui divin. 

Astfel de practici cari, dacă s'au domolit, nu s'au 

prelungit mai puţin încă multă vreme, - mama. lui 

Alexandru a luat şi ea parte îa ele, — aveau menirea 

să neliniştească câteva spirite. Râvna de a păstra 

misterele, curăţindusle, a dat naştere la o rezleţire care 

a dus la intâietatea lui Orfeu : poetul pe jumătate piere 

dut în ceţurile legendare s'ar fi iniţiat în cultul lui 

Dionisos şi iar fi reînnoit formula. Sufletul omenesc, 

pentru cei ce se referau la doctrina sa, nu era decât 
o scântee din sufletul comun, decât o revărsare din 

dragostea universală care trăteşte în orice lucru. Pres 

existând corpului, sălăşluind în sterele superioare, el 

a coborit în carne ca să ispăşească, amestecândusse 

cu materia, greşeli săvârşite în răstimpul vieţii eteree. 

Se cuvine, ca să-şi regăsească faima. şi virtutea pri. 

melor clipe, să se purifice în exerciţiul ascetismului şi 

respectul moralei. Sufletul care va fi regenerat prin 

purificare, va urca din nou după moartea trupească în 

cuibul preafericiţilor, de unde a fost surghiunit; dar 

- “acela care se va fi bucurat în chip josnic de viața 

oferită, având acum prilejul să se mântuliască, va re» 

începe o existență nouă în trupul unei făpturi ome= 

neşti sau al unui animal. Astfel se poate răzleți şi 

mântui partea divină pe carezo purtăm în noi. 

Misterele orfice- propriuzzise se întocmeau dintr'o 
expunere a sistemului, întipărit prin cel mai înalt spi» 

ritualism, şi din reprezentarea dramelor ce nu rămân 

__nieau fără putinţa de asemănare cu acel al fui Osiris. 
Iniţierea era conferită prin încercările ce simbolizau 

părăsirea prin izolarea de vechia viață şi pătrunderea
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într'o lume nouă, odată cu trecerea dela viață la ne, 
murire. Murind, omul ducea de altfel în mormânt un 
fel de geografie sepulcraiă, depusă alături, şi care tree 
buia săsi îngăduie să evite, în drumul său spre lăcaşul 
defuncţilor, fântâna uitării. | 

Un ai treilea mister, acei al Demetrei, care se săre 
bătorea Îa Eleusis, se referea la coborirea acestei zeițe 
în Infern, unde Hades, zeul Morţii, o reţinea. pe fiica 
sa Proserpina, răpită în clipa când ea culegea flori 

_dintr'o livadă, El simboliza prin acest mit ciclul ano= 
timpurilor şi beişugul anuul al naturii. Aceste serbări 
era splendide şi pline de taină. O imensă procesiune 
teatrală, întocmită din mii de credincioşi, încununaţi 
cu mirt, cu brâte împletite din şofran în amintirea flo= 
rilor galbene culese de fiica Demetrei şi cu făclii 
aprinse în mâini, urma grupul de tineri ce purtau în 

„braţe statuia lui lacchos. Timp de două zile, această 
mulțime pornită din Atena înainta spre Eleusis, oprin» 
du:se în anumite locuri statornicite mai dinainte, ca 
să vadă. mimândusse câteva episoade din ceiace zeiţei 
ii fusese dat .să întâmpine, La Eleusis avea loc pri» 
mirea neofiţilor. Aceştia erau călăuziţi de:a lungul unor 
ganguri posomorite, unde îi aşteptau groaznice încers 
cări, un început din ceiace aveau să îndure în su» 
prema călătorie, apoi se opreau 'dintr'odată, buimăciţi, 
în pragul unui săli înnecată în lumină, în fața unui 
semicerc de pontifi învestmântați în stacojiu. După 

"aceia, pe scena ridicată ia poala stâncii, se desfăşura 
* spectacolul sacru. La sfârșitul ceremoniilor, un preot îi 
arăta mulţimii un coş în căre se afla un copil şi le îns 
tindea în linişte nouilor inițiați, un spic de grâu. 

Toate aceste mistere aveau menirea să-i uimească pe 
cei ce luau parte la ele prin  vioiciunea simbolurilor, 

“prin impresia de care erau stăpâniţi : că făceau. parte 
dintr'un grup ales, dintr'un cerc neobișnuit, prin adânca .
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solidaritate ce se statornicea între ei, Li se da în acelaş 
timp, dincolo de bunurile pământeşti, încredințarea, 
căutată poate mai dinainte, a propriei lor supravieţuiri, 

" Mulțumită indemnului moral şi înălțării spiritului, ca 
şi secretelor tendinți monoteiste, constituiau adevărata 
religie greacă, mistica sa reală. ȘI de fapt, dragostea 
pentru misterele orfice, Eros, putere universală, oferă 
o altă valoare umană în locul aceleia a micului zeu 
batjocoritor; fiul Afroditei, şi care nu e altceva decât 
dorinţa. , _ 

Paralel cu aceste mistere, în stare să satisfacă spis 
„ „ritele întrucât aveau gustul raționamentului, se desvolta 

filosofia greacă; Rezumatul, chiar pe scurt, al siste» 
meior pe cari lesa făcut să ia naştere, va ieşi din cas 
drul acestui studiu. Se cuvine totuşi să fie evocat aci, 
amintindusse marile” nume ale lui Socrate, Platon şi Pi. : 
tagora, făcând cunoscută partea pe care geniul helenic, 
prin cugetazza acestor filosofi, o va avea mai târziu 
în desvoliarea' creştinismului în lumea occidentală. 

* . 
* * 

„În faţa acestei peninsule în care se elabora raţiunea, 
o altă peninsulă avea marea menire să creeze, dreptul, 

„Asemeni năvălitorilor în Grecia, cotropitorii Italiei 
au găsit înaintea lor poposre primitive, ajunse la un 
grad destul de inalt de civilizație, aşa cum erau de. 
pildă Etruscii, şi le împrumutară, odată cu mai mulţi 
zei, anumite părţi din cultul lor. Deta început, de 
altfel, divinizară la: rândul. for jucrurile, umplând lumea 
cu nenumărate divinităţi, dintre cari cele mai multe, 
nelămurite şi mărunte, prezidau la cele mai multe in» 

„ deletniciri sau împrumutau ceva supranatural obiecs 
telor lipsite cu desăvârşire de importanță. Totuşi din
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acest popor divin care a ajuns să numere câteva zeci. 
de mii de genii, câteva figuri s'au smuls în chip deoe 

„sebit, fie că ele au prelungit printr'o oarecare activi» 
- tate tăria divinităţilor autohtone vechi, fie că au în» 

trupat puteri întinse şi supreme. Jupiter, Saturn, Neptun, 
au fost astfel personificaţi cei dintâi. Dar, aproape nus 

- maidecât, religia acestei rase juriste, organizatoare, 
devine o instituţie oficială, un cult de Stat. 

Zeii sunt prezenţi în sânul familiei, - celulă primi„ 
tivă a Statului. Tatăl se ocupă de libaţii în fața als 
tarului privat al Larilor, divinităţi protectoare, sancti» 
ficând prin gesturi. rituale toate evenimentele . cămin 
nului, Mărunte genii familiare şi fugare locuiesc în 
casă, ocrotesc grădina, se invârtesc în loc odată cu 

“uşile, prezidează la naşterea copiilor, poezie subtilă 
care încântă, cu plăpânde raze trecătoare, intreaga 
viaţă. Şi zeul particular, zeul familial, trece din tată 'n 
fiu, suflet comun „care asigură durata spirituală şi uni» 
tatea profundă a descendenţei. i | 

Intr'un cerc mai larg, Roma, cămin magnific al unui 
popor, îşi are desasemeni Larii săi, geniile sale tutelare. 
Ea dispune de un panteon pe care il reglementează 
după cum îi e vrerea, unde primeşte şi de unde as. 
lungă zeli străini, aşa cum vrea şi după cum iiimpun 
interesele. Naţionali sau adoptivi, zeii, dacă îşi impun 
viața, sunt adoraţi, dar şi administraţi în. acelaş timp. 

Legătura cesi uneşte pe zei de adoratorii lor, apare 
ca un fel de contract juridic; Romanul se angajează 
să cinstească divinitatea prin riturile şi sacrificiile ime 
puse, dar divinitatea făgăduteşte în schimb să=şi ocro» 

" tească clientul, îndeplininduzi cererea. Zeii străini sunt 
de cele mai multe. ori acceptaţi mu ca să reprezinte o 
forță spirituală nouă, ci, printr'un contract, să aducă 

'la îndeplinire o alianță formală sortită săsi înfrângă pe 
- toți dușmanii cetăţii. e Sa i
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Era o religie întru câtva posomorită, intru. câtva 

rece, dar care nu era lipsită de măreție, ca tot ce se 
atingea de Statul roman. Ea s'a întins, mai târziu, su» 
praincărcândusse, a căpătat culorile cele mai vii, ba 
S'a învestmântat chiar într'un orientalism suspect. Către 

veacul al [llslea, Roma, cunoscând 'zile întunecate, 

hărțuită de adversarii săi, a cerut, prin consiliul cens 
“ zurilor, divinităţi asiatice pe cari lesa ridicat la rangul 

propriilor săi zei. Mai târziu, zeli greci sau impus !a 
rândul lor, printr'o fuziune cu zeii .romant similari, 
cărora le aduceau o mai mare precizie şi o mai înaltă 
măreție. _- IE 

Pe măsură ce se desfăşura istoria Romei, acest aport 
divin, venit din Grecia şi din Orient, a devenit mult. 

mai important. Mulțimea găsea un - aliment pentru - 

râvna ei religioasă şi pentru curiozitatea ei de rituri 

barbare : se vede astfel defilând in Roma cortegiul . 
„ zânel Isis, cu preoţii săi cari, în vuietul cimbatelor, 

işi făceau cunoscută virilitatea în cinstea zeiței. Impez 
riul' s'a străduit să reinsuflețească religia oficială, care 
incepea să fie primejdioasă. Impăraţii au fost divinizaţi : 
în viață, tămăduiau bolnavii, ca de pildă. Claudiu şi 
Vespasian, prin “atingerea mâinilor; morţi, erau răpiți , 

la ceruri. Apoi cei din urmă suverani, veniţi din Asia, . 

au târit”în brazda lor extravagante divinităţi şi Roma 

in delir a avut spectacolul lui Heliogabai, un Cezar de 
şaptesprezece ani, organizând, înconjurat de eunuci, 

de: pontifi . infami, triumful pietrei negre. In acelaştimp, 
"o tendinţă spre monoteism se preciza, fie prin adoraţia 
soarelui, fie -prin adopţiunea misterelor lui Mithra, a 
cărui obârşie persană o vom vedea mai departe, 

:- Romanii, legaţi înainte de toate de viaţa - prezentă, 

nu se interesau câtuşi de -puţin de naşterea jumii şi nu 

păreau să dea o importanță hotăritoare destinului for 
personal. Ei credeau, de vună seamă, în nemurirea 

=
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sufletului, dar, ca şi Grecii, n'aveau la îndemână mije 
locul desa pricepe condiţiunile existenți lui de după 

" moarte, Pentru unii, sufletele morţilor așteptau din 
partea celor. vii ofranda alimentelor necesare vieţii 
sepulcrale -şi se răzbunau în privința uitării. Pentru 
alţii, Infernurile se deschideau în' măruntalele pămâns. 
tului şi pragurile lor le puteai vedea fumegând şi. în» 
roşindusse aproape de Napoli. Umbrele erau trecute, 
ca şi în Infernurile grecești, după ce ie plăteau un 
obol vâslaşilor de pe fluviul funebru. Cei răi indurau 

“supliciile, dintre cari unele, pentru civilizația noastră 
.. modernă, au devenit simboluri ilustre; virtuoşii rătăs 

ceau, umbre triste, într'un Paradis nelămurit, copleșiți * 
de regretul iubirilor apuse şi plângând lumina zilei. 

Nu e nimic în cele două mitologii, greacă şi ro= 
mană, care să intreacă. miturile babiloniene sau egip» 
tene.. Ele nu cunosc morala, justiţia, bunătatea. Zeii 
sunt ticăloși, hoţi, ucigaşi, şi Olimpul nu e altceva 
decât un minunat scandal deasupra norilor, Dar a mat 
fost Homer, a mai fost Fidias, a mai fost Virgil. Aceşti 
zei au fost divinităţile poeţilor şi ale sculptarilor, şi, 

„ca să poată inspira geniul, n'aveau să moară: nicios 
dată. Au reapărut, şi-atunci s'a trezit' renaşterea. Au 
dăruit epocii noastre clasice imaginile şi ritmul ei. 
Eternă putere a frumuseţii: Făcliile slujitorilor vechi» 
lor mistere s'au stins de veacuri, statuia [ui . Jachos 
nu se mai vede în nopțile triumfale, purtată pe umerii . 
tinerilor, Greci. Dar întrucât aceşti idoli au“ realizat - 
perfecțiunea formei, domnesc încă asupra noastră,



V 

ZEII NORDICI ! 

Vasta regiune spirituală ce se intindea, în timpurile .- 
„vechi, dela Alpii Tirolieni până 'la Capul Nord, oferea 

o mitologie-în acelaş timp puternică .şi atrăgătoare, 
având în ea ceva primitiv în înţelesul larg al cuvân» - 

„tului, dar în acelaş vreme şi foarte complex, o mito=. 
logie ai cărei zei prezintă o concepție de forță lucidă 
sau tragică, dar ale cărei genii familiare apar de cele 
mai multe ori pline de voință, fermecătoare, şi totuşi, 
cu chipul umbrit uneori de melancolie, In contrast, 

„ găseşti aci lalele vii şi copaci înalți, negri, întrun parc 
din Nord. Gândul stăpânitor e acel al unei acţiuni 
neintrerupt desfăşurate, al unei lupte.care nu va îns 

„ceta decât în amurgul timpurilor. Hotărit, vedem acum, . 
ca în legenda greacă, bătălii ale zeilor.şi ale uriaşitor, 
conflictul 'dintre inteligenţa organizatoare şi puterile 

“ haotice, dar în Grecia antică, fulgerul răsturna puterile 
rele cu o sută de-braţe, monştri cu un singur ochi, 
“aducândusle zeilor luminoşi şi plini de frumuseţe tria 
umiul definitiv; aci, amestecul nu cunoaşte decât li 
niştea, care va fi cu atât mai sălbatecă şi mai desnăs 
dăjduiiă către sfârşitul lumii. Zeus epuizează cupele 
de nectar fără teamă că umbra uriaşă a lui Encelade 
S'ar putea lungi peste sărbătoarea aurită a Olimpieni» 

+
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lor: aci zeii, aşezaţi sub frasinul Ygdrassil, il aud subpi= . 

cioarele lor pe smeul Nidhaus rozând rădăcinile ce . 

susțin pământul. Panteonul grec e radios ca 0 vic» 

torie; panteonul nordic chinuit ca o bătălie. 

La început era golul, străbătut de lungi răsuflete de 

viaţă. Vânturi îngheţate, coborite dela pol, întâlnin» 

du-se cu răsufletele calde împrăștiate din miazăszi, au 

"dat naştere urlaşului Ymir şi vacii Audhhumbt, care 

avea sarcina săs| hrănească cu patru feluri de lapte 

țâșnite- din țâţele el. Lingând blocurile de promoroacă, 

Audhhumbt îl scoase la iveală, după trei zile, pe cel 

dintâi zeu, Bur, inmormantat sub acest: cleştar care, 

mai târziu, avea sări dea naştere lui Bah. Acesta, în» 

surânduzse cu fiica lui Ymir, avu trei Ases, sau dis: 

vorțaţi, pe Odin, Voli şi Wee Numaidecât: începură : 

legendele paloşului: cei trei zei atacă colosurile ridi» - 

cate de Ymir, îl ucid pe acestă şi, din rămăşiţele lui, 

creiază cerul, pământul şi marea, aşa cum, în Chal. - 

deea, Marduk învingător a zidit lumea din timpul în- 

sângerat al lui Timiat.. Pământul e străbătut de un 

frasin uriaş, Ygdrassii, ale căruri ramuri susțin bolta 

cerească în timp ce rădăcinile lui merg, în adâncimi, 

până la regatul uriaşilor, aşa cum, în cosmogomia în» 

diană, un alt copac enorm afunge să fie temelia tutun 

ror lucruritor, Zeit îşi clădesc atunci un palat splen» : . 

did, Asgaard, în care stăpânii belşugului, ai florilor, 

ai războiului, af trăznetului, şi de asemeni Laki, acela 

care întrupează nestatornicia anotimpurilor. şi, care îşi - 

va trăda fraţii, organizează un şir neintrerupt de: os : 

peţe, de plăceri, de vânaturi minunate, bând neasemus 

ite stacane de bere şi mâncând în fiecare zi, rumenit. ' 

fără odihnă de And.Hrimni, din. trupul mistrețului 

Soshrimni, pe care, zilnic, zeul Thor îl 'ucide din nou. 

„Dar în acest timp, el hotărăsc săzl. creeze pe om şi. 

plămădesc dintr'un frasin şi dintrun ulm pe Adam şi -
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pe Eva nordici, făpturi mari făcute dintr'un lemn tare, 
cu fibrele solide, legate cu toată trăinicia de pământ.. 
În acelaş timp, pădurile, apele moarte sau vii, :locuins 
țele, crângurile, se populează cu un nour de divini= 

-tăţi secundare, elfi, pitici, miriade de făpturi vesele,. 
„surâzătoare sau melancolice, cu aripele în curcubeu şi 
„cu căciulițe de blană, paznici ai pietrăriilor asemeni. 

- Kobolzilor, regine ale fluviilor asemeni Nixelor, “pries 
“teni ai. căminurilor” ca Tomtii, trăind de cele mai 
“multe ori în tovărăşia oamenilor, aducânduile un Sspris 

jin fugar, îndepărtând nenorocirile sau ocrotindusle 
“turmele, iar uneori pândinduri pe drumeţi ca săsi răs 
"tăcească în hăţişuri. Datorită zeilor supremi, Walkiriia - 
„lor cu coifuri argintii, fiicele iui Odin, duhurilor fie» 
cărei clipe şi ale oricărei privelişti,.ia naştere poezia 
„germanică. . . 

Cultul primitiv, în armonie cu această concepție a 
divinului, consta în sacrificiile săvârşite într'o pădure 
sacră, unde murmurau câteva izvoare, in preajma 
“unui stejar ales înadins pentru bătrâneţea lui, şi se - 
„adresa astfel, în cadrul naturii, făpturile sale însăşi cu 
o mie de fețe. Contrar ceremonialului religiilor babie 
loniene sau egiptene, care numărau caste sacerdotale, 

" fiecare 'credincios putea să aducă ofrande: şi să jerte 
fească ceva divinității. Atunci când religia s'a orgaz 
nizat în chip special, Germanii au ridicat în :aceste 
Jocuri consacrate temple sortite 'să : adăpostească imas 
ginile zeilor şi au fixat un fel de calendar pentru sers - 
-bările solemne desfăşurate în Octombre pentru insă» 
mânţări, în lanuarie pentru roadele viitoare şi în April 
în amintirea morţilor. Upsai a devenit atunci una din : 
„principalele capitale religioase ale Nordului şi în tem» - 
plele în care se inălțau statuile celor trei zei princta 

cele mai auguste. 
pali ai mitologiei septentrionale, s'au desfăşurat riturile
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Originalitatea acestui panteon stăruieşte, cred, în îndoi» 
tul aspect pe care îil:prezintă cei mai înalţi în demni, 
tate dintre zei, Aceştia, - onoraţi sub nume diferite, . 
„după anumite regiuni, Wottan,. de pildă, identificâns 
du»se cu . Odin, Freya cu' Frigg, — sunt. de cele mat 
multe ori divinităţi războinice, având drept caracterise 

“tică paloşele şi sulițele, dar se pare că ei posedă în 

a 

acelaş timp o.altă formă, opusă celei dintâi, şi totuşi 
legată de ea. Această dualitate e atrăgătoare la zei ca 
Thor şi Odin, cari se numără printre adevărații stăpâni 
ai îngheţului, ai brazilor şi ai furtunilor din miază» 
noapte. Ea e neasemuit de semnificativă şi, dacă li se . 
adaogă miturile sângelui şi suveranitatea descrisă de 
D. George Dumezii, iţi poate fi îngăduit săsţi formulezi 

* “Hlosofia adâncă a deplinei acestei mitologii. 
Thor apare ca zeul furtunii şi al trăznetului. E înare 

„mat cu un ciocan magic, de care se slujeşte cu îndăz 
râtnicie împotriva geniilo: rele cari incearcă să surpe. 
suveranitatea: Aselor. E neliniştit, violent, un fel de 
războinic ceresc, al cărui pas răsună greoi pe firma» 
ment, în serile când se vestesc furtunile. Dar, întrucât - 
e zeul Furtunii, e prin urmare şi-zeul Ploii. Fulgerul 
e dătătorul de: veste al apelor ce fecundează câmpia. 
Dacă e temut de călătorul surprins de furtună pe drum, 
în schimb e așteptat şi binecuvântat de țărm, care se 
ingrozeşte când vede brazda stearpă şi înţetenită, 

Odin, e zeul Morților, dar al morţilor eroici. E poate 
"una dintre figurile cele mai curioase şi mai complexe 

din panteonul pământesc. Acest bătrân ciudat şi chior, 
venit nu se ştie de unde pe drumurile dinspre miază» 
zi, = singur bea vin dintre toți zelt: băutoși de bere, = : 
cu larga lui mantie albastră de noapte şi cu-marea . 
pălărie cesi -umbreşte trăsăturile, n'are nimic dintr'un 
"Osiris sau dintr'un Nergal. E, fără. nici'o îndoială, zeul 
„Războiului, dar, înainte de toate; e vraci;. Dacă e într'a» 

>
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devăr zeul celor ce cad in luptă, nu înseamnă că luptă 
el însuşi, dar, prin vrăji tăinuite, el îndreaptă săgețile 
impotriva războinicilor a căror moarte a hotărit:o, şi 

  

nusi primeşte în Paradis, în Walhala cu acoperişul de 
“argint, decât pe eroii căzuţi pe câmpul de bătălie. - 

Are trei neveste: pământul. sterp, pământul fecund 
„şi pământul iernei greu de insămânţare: Are fete nume». . 
.roase,' Walkiriile, cari, prin ţipetele lor ascuţite, îi îns 
„deamnă pe bărbaţi să ia parte la încăerare, îi primesc 
"în ceasul morţii în brațele lor de zeități războinice şiai 
„duc intr'un- cerc ostăşesc în. care nu pătrund. decât 
vitejii. Zeu al Vântului, trece prin furtuni, călare pe 

 Steipir, fugarul său cu opt picioare, escortat de vână=, 
"torii morţi. Dar, zeu al Cunoştinţii, el meditează desas | 
“semeni, pe tronul Hlidokjaei, -imbrățişând lumea cu 
:privireasi ascuţită, din preajma celor doi corbi, Inţelep= 
“ciunea: şi Memoria, pe cari îi trimite printr'un semn la 
celalalt, capăt al lumei să caute o desluşire, să fimpe=. 
zească un gând. El a descoperit runele, scriptura. Și 
acest poet va deveni în acelaş timp căpetenia Wikin» 
gilor, prinţul marilor aventuri maritime şi a! corăbiilor 
înarmate. Zeu care ţinteşte să intreâcă orice altă zeitate, 
e un eminent simbol al gândirii nordice legată de 
acţiune, desenând depărtarea schițată de sufletul ger 
mânic care a contopit totdeauna de nuanţe şi în deve= 
nire elementele tăriei şi care, amestecând războiul cu 
poezia îl luminează pe cel dintâi, alungând întunecimile, 
cu strălucirea curată a celei de-a doua. - 

„__ Germanii, atunci când îşi îndreptau gândul spre supras 
vieţuire, şiio închipuiau în mod firesc în funcţie de 
moartea eroului. Moartea survenită sub lovitură magică 
pe care numai. Odin. a 'călăuzitro, li se pare singura 
in stare să răsplătească, Atunci când războiul a 
fost transportat de Walkirii până la Wahlala, el îi regă= 
seşte, în acest palat al marilor defuncţi eroici, pe. cei 

- E P 4 
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- deopotrivă cu el din toate timpurile. Aci reincepe, nes 
muritor însă şi împotriva căruia riturile subtile ale 
zeului Morților nu mai poate nimic, viaţa pe care a 
dus=o pe pământ, în chefuri cu dese goliri de pocale, 
ca pe vremuri, trezind încăerări, luptând pentru singura 
beţie de a lupta, exaltână bravura pentru ea însăşi. E 

“ un Paradis al neostoitelor învălmășiri şi a! inghiontirilor 
sublime. În faţa palidei însute babiloniene, sau a calmei 
brăzdări a corăbiei lui Ră, acest palat scânteietor de 
armuri oferă o trepidantă viziune, Cât despre oamenii: 
cari au fost răpuşi de boală, sau care s'au stins in 
tihna bătrâneţii ei coboară spre un loc al întunecimilor 
unde Umbrele nerănite își târăsc existența posomorită, 
de prisos în viața subpământească așa cum a fost şi 
sub lumina soarelui. S'ar părea totuşi căracest popor 
care cinstea secerişul şi fecunditatea pământului, a pres 
văzut pentru țărănimea lui o supravieţuire mai puţin 
ştearsă şi câmpii nesfârşite în cari se poate urmări fără 
capăt un vis paşnic şi întăritor. 

Dar serbările din Asgaard şi ceasurile de băutură 
din Walhala, nu sunt eterne. Zeli o ştiu-asta. Ei aud 
după cum am văzut, scrâşnetul dinţilor baiaurului care 
macină temeliile lumii. Intr'o zi, ei vor fi trădați de 
Loki. Puteri răutăcicase, uriaşii, se vor năpusti dintr'os 
dată să la cu asalt palatele clădite în nouri. Heimdalh 
va sufla cu desnădejde în corn. Asii, punând mâna pe 
“arme, se vor pleca peste zidurile paradisiace, dar va 
fi prea târziu. Odin se va năpusti asupra lupului Fenris, 
care îl va sfâşia. Thor va muri otrăvit de şearpe, în 
momentul când îi va strivi capul. Această incăerare 
fantastică va sgudui lumea. Valurile vor acoperi din 
nou pământul, stelele vor cădea din cer, amurgul va. 
pogori asupra zeilor. . 

Dar va suna ceasul pentru răzbunarea divină. Asii 
vor renaşte şi mai puternici, şi mai frumoşi, pentru a
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relua ospăţul întrerupt, Atunci, din întintt, + va veni cel 
“Prea Inalt, acela pe care niciunul dintre povestitorii 
acestei epopei nu îndrăzneşte să+] numească şi care se 
află mai presus de taţi ceilalţi zei. Hotărât lucru acest. 
episod final ar putea să arate o evoluţie a păgânismului | 
nordic spre monoteism, prin apariţia unulzeu suprem, 

„care nu e nici din acelaşi substanţă, nici de aceiaşi 
obârşie cu Asii autohtoni, dacă nu se poate mai dez 
grabă discerne în această scenă o inspiraţie, o interpo» -- 
Îare creştină. Rămâne în orice caz, din acest ansamblu 

“ furtunos, vestirea unei victorii definitive şi cereşti a 
puterii inteligente, cu accentele triumfale ale cine ştie- 
“cărei muzici -wagneriene,



a 

VI. 

: “RELIGIILE INDIEI Da 

India e regatul vast şi confuz al contradicţiilor lăun» 

trice şi al religiei atee. Această ţară a coloraţiilor miniia 

nate, a dimineţelor dela Benares, a fluviilor sacre, a 

ceremoniilor orbitoare, a ceremoniilor de eiefanţi învest» . 

mântaţi în aur, e aceia în care splendoarea lumii apare 

“ca un vis pur. Acest sistem religios în care zeii sunt 

nenumărați, mai nenumărați, decât oriunde în altă parte, 

e acela prin care toate divinităţile, ca şi toți oamenii, 

aspiră “la „a nu fi“ şi urmăresc cu înfrigurare ciclul 

“reîntrupărilor ca să poată ajunge la neantul divin. ŞI 

filosofia miilor de gânduri, meditaţia miilor de călugări 

se. istovesc intru realizarea unității unei lumi care nu e 

în definitiv decât iluzia supremă. . 

Cu o mie cinci sute de ani înaintea erei noastre, 

populațiile primitive ale Indiei, '- născute poate din 

clanuri totemice, ceiace ar explica supraviețuirea anis 

malelor sacre, = ofereau spectacolul unei civilizaţii 

înaintate şi în declin. Către această epocă Arienii înce= 

pură să se ivească, aducând cu ei o rasă nouă, şi cre= 

dinți străine. Amestecul acestor două grupuri omeneşti, 

atât de diferite, nu putea decât. să influențeze religia 

care trebuia să le fie comună. Asistăm astfel la infirin 

„parea. religiei vedice (al_cărei_nume.pr n cărțile
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sacre, Vedele), foarte vechi, fără indoiaiă, dar care va 
imprumuta pământului în care se fixează nuanțe noui 
Şi posibilităţi nedefinite. o 3 

Această religie se caracterizează prin nesiguranța. 
zeilor şi semnificaţia pe care ea o dă sacrificiului. Mitoa 
logia ei, întru câtva încurcată, nu comportă decât o 
istorie a lumii, destul de nelămurită şi ea, şi în care 
divinităţile încarnează forțele naturii, pentru a rămâne 
totuşi inconștiente, unduitoare ca fumul ce se înalță . 
din altarele lor. Indra e zeul Naturii, Agni zeul Focus 

lui, Varma zeul Cerului, care simbolizează prin mersul 
exact al astrelor, armonia matematică a universului, 
Soma zeul Vindecării şi ai Nemuririi, Asvinii gemeni 
sunt genlile. răsăritului de soare şi ai amurgului. In 
număr de treizeci şi trei, ei își impart în trei-grupe 
egale suveranitatea umil. - Ia 

Dar spiritui-acestei religii nu dăinuieşte în existența 
zeilor: el se rezumă în exercițiul cultului. . Sacrificiul 
prezintă de altfef aci tot.atâta importanță pentru cre= 
dinclosul care il oferă cât şi pentru divinitatea pe care 
o cinsteşte. Zeii aşteaptă ritul acesta cu un fel de nes 
linişte: lumea, într'adevăr, e considerată in acest sistem 
ca o friptură imensă, Prajapati, care necontenit se diri= 
jează şi se istoveşte, multiplicând ființele. Ori, 'sacrifia 
ciul are drept ţintă prin libaţia cu soma, lichidul care 

„_ dăruleşte viaţa, să»i  reînoiască necontenit puterile lut 
Prajapati, ingăduind creaţiei să-şi urmeze destăştirarea, 
infuzânduzi o tărie din ce în ce mai plină de prospeţime. 

Aceiaşi operaţie, reconstituind fărâmele desprinse ale 
zeului, pururi imprăştiate în făpturi noui, reafirmă unis 
tatea lumii şi, existență însăşi a divinităţilor. In fiecare 
dimineaţă sacrificiul era oferit deci, odată cu răsăritul - 
soarelui, şi fiece oficiant, aprinzând focul pe ajtar, pro» 
ceda la libaţiunile rituale, ! Să 

ţ A Ă -
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_/ Importanţa sacrificiului era atât de mare încât zeii care 

iuau parte la el, Agni, zeul focului, Soma, personifis 

” carea băuturii, sfârşiră prin a ocupa în religia - vedică 

„un loc de căpetenie, în timp ce Apsâras, demonii, fraţi 

mai mari ai zeilor şi care luptau să între în rândurile . 

lor, se străduiau din răsputeri să răpească Îicoarea ge» 

neratoate a divinului. ” ă 

- Rezultă că aci cultul nu e stabilit ca săsi cinstească 

pe zei, că ei apărea înaintea lor, că crefază şi susţine 

cu un influx vital divinităţile. Dar, odată mai mult 

oamenii se întreabă dacă aceste pricini întru câtva vizis 

bile şi care au fost divinizate, astrele, lumina, focul, nu - 

au la rândul lor una mai înaltă, nevăzută, care le=ar fi 

comună şi fesar arunca în cercul divinităților de»a doua 

mână, sau mai de grabă dacă unul din aceşti zei, Agni, 

Varuna, par fi singurul adevătat, singurul atotputernic. 

Atunci apare Brahmanismul, care, într'o oarecare 

măsură, îi va suprima pe zei, nu în profitul unui zeu 

suprem, ci în al nu ştiu cărui suflet împrăștiat. Religie 

“fără Dumnezeu, dacă nu chiar și-fără preoţi, fără un 

sprijin real, dâr nu străină de operaţiunile metafizice, 

Nu mat există .prezenţi. decât brahmanul şi atmarul, 

principiul universului şi principiul eului, lumea şi fiinţa, 

şi întreaga religie brahmanică va trebui să stabilească 

identitatea acestor două principii, identitatea fiinţei şi a 

lumii, apoi să tragă din această identitate regulele de 

- morală şi destinul omului. - 

-  Brahmanul, e uriaşa îngrăniădire de aparenţe .ce plu= 

! tese în jurul nostru, e stofa însăşi a lumii, despre care 

! am putea spune, reluând versul lui Shakespeare, că e 

: întocmită din acela a visurilor noastre, infinita strălucire 

i a imaginilor care ne fac :să credem în ceva real în 

| afară de noi. Athmanuf, e sufletul care se află în fie» 

_! care din noi, e conştiinţa pe care-o. putem bănui în 

„| legătură cu propria noastră existență, e, în prezenţa
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acestui infinit de imagini, înlănţuirea senzaţiilor noastre. 
“ În realitate însă, brahmanul şi athmanul sunt unul şi 

acelaşi jucru. | 
Ori, răul vine din mai multe pricini: răul vine din 

aceia că-conştiința e separată de univers, că se simte 

dinstinctă de univers, că-l consideră ca pe:o feerie în 

"afară de ea. Binele, dimpotrivă, constă în detaşarea.de 
" celace separă, în căutarea a ceiace uneşte. Răul, e viaţă | 

- care individualizează, e făptura care personifică. Binele, . 

e destrămarea în absolut, e nefiinţa. Acest enorm uni= 

vers suntem noi. Esenţialul e de a înţelege că noi suntem 
el, deea ne uni cu el şi desa trece prin acest mijloc 
dela înmulţire la unitate. 

In ce chip s'ar putea ajunge la aceasță contopire a 
sufletului cu universul? Prin moarte? Dar ființa care 

moare nu face altceva decât să-şi impuie o altă viaţă, . 

mai înaltă -sau mai coborită pe scara creaţiei, după cum 
a fost, virtuoasă sau perversă. Această transformare e 
întru câtva mecanică: toate actele noastre se rezumă 

în Karma, necesitate care târăşte fatal, ca prin însăşi 
greutatea sa, înălțarea sau coborirea vremelnică a des 
functului. Această transmigraţiune a sufletului în trupuri 

“ succesive, chiar dacă e ascensională, nu face altceva 

decât să prelungească o călătorie desa lungul acestei. 

încercări dureroase care e viaţa, zăbovindusi întrarea în 

Nirvâna, extaz imobil sau, poate, neant divin. i 

Aceasta e foarte exact. Dar, şi aci intervine morala, 
practica anumitor virtuţi îngăduie să se facă mult mai 
grabnică fuziunea cu universul. Prin mijlocirea, prin 
înlăturareă bunurilor pământeşti, printr'o purificare ne= 
contenită, putem scăpa de toate dorinţele care nu sunt 

“aceia a contemplării sufletului nostru. Atunci, dar nus 

mai atunci când ni se limpezeşte conştiinţa în legătură 
cu sufletul nostru şi cu universul, le putem înţelege 
identitatea. Răul care provenea din multiplicitate dispare
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şi reintoarcerea noastră Îa unitate asigură triumful bis 

nelui. aa 
Acest sistem religios în care Dumnezeu dispare, era 

desvoltat de preoţi, brahmanii, şi susținut de un cult 

organizat. S'a produs o reformă, mai puţin dirijată poate 

împotriva doctrinei însăşi decât împotriva ritului prea 

formalist şi împotriva proprietăţii sacerdotale: ea a fost - 

„opera lui Buddha. * i 
Siddharta, care a devenit-Buddha, :— -ituminatul, = s'a 

născut în al G.lea veac înaintea erei noastre, în casa 

princiară a neamului Sakyas. Bogat, plin de farmec, se 

căsătoreşte, are un fiu, pe Râhula, dar simte necontenit 

o ciudată neliniște. Rătăcind printr'o grădină, întâlneşte 

- pe rând un bătrân, un bolnav, un cadavru, un călugăr 

paşnic, şi pricepe numaidecât că tinereţea trece; că îns 

firmităţile se ivesc, că moartea vine, neînduplecată, şi . 

fa hotărirea să cunoască, asemeni călugărului paşnic şi 

curat, liniştea îngândurării. Intr'o noapte, după ce şi=a 

. contemplat nevasta şi fiui adormiţi pe un pat de flori, 

îşi părăseşte familia şi cele trei palate şi, timp de şapte 

ani, în tovărăşia a cinci călugări, se lăsă în stăpânirea 

celui mai necruţător ascetism. Totuşi neliniştea rămâne 

„în el. Porneşte din nou fa drum, singur, şi, într'o seară, 

- aşezat sub un smochin, primeşte revelaţia. Dornic să 

răspândească adevărul ce pogorise în fiinţa lui, se duce 

să=și caute cei cinci tovarăşi de ascetism, cari îl renes 

gaseră din clipa când. fugise, îi ajunge din urmă într'o 

„pădure de lângă Benares şi rostește în faţa lor celebra 

"cuvântare a celor patru adevăruri, din -câte e cuprinsă 

întreaga lui doctrină. Tovarăşii îl dojenesc din pricină 

C'a fugit de chemarea trupului. Ei se inşeală însă. Desă» 

vârşirea, îşi dă el cu părerea, se păstrează departe de 

- stricăciune şi de pustnicie: pacea. nemărginită se află 

între aceste două extreme. El îndepărtează orice tradiţie, 

- orice îndrumare a preoților şi=l cheamă pe credincios 

A
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la incercare. Inainte de toate se cuvine să-i 'mântuliască 
sufletul: mântuirea e în ştiinţă, plerzania în ignoranță, 

Cel dintâi dintre adevăruri e adevărul asupra durerii - 
Durerea apare în toate lucrurile acestei lumi, fie şi nu» 
mai pentru. pierzania lor şi, existenţă in existență, vom 
plânge din nou acelaşi lacrimi. Această durere ia naş= 
tere din nestatornicia oricărui lucru, din rostogolirea 
neostoită a fenomenelor, din acest torent în care sufletul 

„nostru nu are ajtă realitate decat inateria. Efectele fac 
să ia naştere cauzele, atunci când cea dintâinu e anulată. - 
"Al doilea adevăr e adevărul asupra originei durerii. 

Origina oricărei dureri se află în dorinţa de a trăi, 
pururi statornică în'noi. Amestecul de senzaţii care 
suntem,„.nu e decât un vis,.dar acest vis vrea să tră» 
lască, 

„ Altreilea adevăr e adevărul asupra suprimării durerii. ” 
Răul dăinuind în existenţă, se cuvine îndepărtată dorința - 
de a trăi.- Se impune să scapi de această existenţă, 
refuzând=o şi sfărmând legăturile lăuntrice care înlănţuie 
în noi senzațiile, odată cu legăturile din 'afară ce ne 
țin aproape de lume. In acest chip, vom putea pă 
trunde în pacea şi fericirea Nirvanei, individ reluat în 
sfârşit de universal, existenţă relativă înglobată în cele 
din urmă în absotut, 
Cum să se poată ajunge până acolo? Al patrulea 

adevăr sfânt indică mijloacele, printre cari cele mai de - 
seamă sunt meditaţia asupra universului şi milostivirea 
faţă de toate făpturile care sufăr. 

* E vorba acl deso religie ? E vorba numai de o dis 
ciplină ? Cei cinci. călugări se convertesc şi se alătură 
de Buddha care începe propovăduirea publică a ade. . 
vărurilor sale. Îşi petrece trei luni din an,. anotimpul 
ploilor, în palatele unde i se oferă găzduirea, apoi, 
escortat de mai multe.sute de discipoli, îşi reia drus 
meţla ŞI propovădueşte . mulțimii, Vorbeşte de cele mai
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multe ori în mod -abstract, fără căldură, . ţinând lungi - 

cuvântări speculative; uneori foloseşte scurte fabule, 

. cum ar fi de pildă acela cu potârnichea, maimuța şi 

elefantul, ori se exprimă în,mici poeme atrăgătoare, 

de-o profundă vioiciune. Dogmatismul lui e aspru 

Auster, nu îngăduie niciodată femei prinfre discipolii 

săi şi le ţine la mari depărtări: nu găseşti, în legenda 

sa, delicioase episoduii ca în povestea sfântului Francisc 

de Assisi, aceia a Fratelui Jacquelina. Imprăştie insă 

asupra lumii o nemărginită milostivire, o neasemuită 

bunătate ce se coboară până şi fa cele mai umile dintre 

dobitoace, bunătate şi milă ce concurează atât de activ 

la despuierea lui însuşi. 
- A murit la anul 480 înaintea erei. noastre. Pe când 

.. 

'se apropia de vârsta de optzeci de ani, Mâra, ispitito» 

rul, isa convins să moară. El l-a respins. Simţia însă 

. sfârşitul dorit şia. luat hotărirea să intre in Nirvana. 

Ajungând la. Kusinârâ, s'a culcat întrun boschet cu 

capul întors spre miazăsnoapte, între doi copaci cari, 

cu tot anotimpul urit, au inflorit pe neaşteptate, făcând 

să ningă petalele asuprasi. Cântări cereşti treceau pe 

sub nouri. O mulţime de discipoli îl înconțura. EI lesa 

- vorbit astfel: AR ” 

„Adevăr, o discipoli,”vă spun, că tot cesa fost creiat, 

e pieritor; luptaţi fără preget“. S'a înălțat din extaz în 

“în extaz, apoia pătruns în Nirvana, în timp ce tunetele 

hohoteau sub zări. A doua zi, la răsăritul soarelui, 

nobilii din Kustvâră isau ars trupul şi isau făcut inmor» 

mântarea vrednică numai de suverani. a 

Comunitățile pe cari lesa făcut să ia naştere, se îns 

mulțesc şi extinderea doctrinei e cât se poate de grab=. 

nică, târind după sine o reformă morală şi o fraternis 

tate profundă. Sprijinul regelui Aqota, către veacul al 

%lea inaintea erei noastre, a fost, din acest punct de 

“vedere, hatăritor. Budismul trebuia să se imparte în
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două tendinți principale: micul şi marele principiu. Cel 

dintâi, cu adevărat ortodox, priveşte Nirvana ca pe o 

suprimare a eului.şi a universului într'un neant abso= 

lut, Al doilea, mai accesibil, arată.că Buddha revine 

pe pământ ca săi mântuiască pe oameni, reapare din 

“veac în veac, ci că Nirvana înfăţişează numai negația 
relativului. Un fel de Paradis îi se deschide atunci 
credincioşilor, vibrând de” concerte şi înflorit de baia» 

ere. 
Brahmanii nu puteau decât să combată o religie care 

se: ridica desa dreptul impotriva intereselor lor,  supris 

mând îndrumarea sacerdatală şi negând valoarea sacris 

ficiilor rituale. Izbutiră, începând cu veacul al Z.lea al 

erei noastre, să-i făgăduiască cu îndărătnicie . doctrina 

şi în cele din urmă, în „veacul af Xllslea, so alunge 

din India. Dar, ca să ajungă la capătul. întreprinderii 

şi, să atragă favoarea poporului, s'au văzut siliți să 

modifice propria lor doctrină printr'o contopire a filos 

sofiei lor abstracte şi pesimiste cu ideile mult mai sims . - 

—ple, mai mângâietoare şi mai omeneşti. Zeii Sau ivit 

din nor, zeii cei vechi, dar sub altă înfăţişare, mai plini 
de' insufleţire, mai puternici, mai personali, şi un întreg 

amestec-de secte furnica sub numele generic de Hinz 
duism. Cerul deveni mai apropiat, raporturile mistice 
se strânseră între divinităţi şi credincioşi. Brahmanul .- 

impersonal se manifestă în trei persoane, întrei zei; 

„creator în Brahma, conservator în Vişnu, distrugător - 
în Siva. Brahma e persoficarea Brahmanului. Zeu roşu, 

cu patru capete bărboase, în tunică albă călărind pe 
un flaming, e creatorul, origina lucrurilor. Sfărmând 
oul în care plutea pe oceanul primitiv, a făcut dintr'o 
jumătate a găoacei cerul, din cealaltă pământul, apot . 

s'a despărţit el însuşi în bărbat şi femee, ca să dea viaţă 
făpturilor omeneşti. -Din unirea acestor două principii 
Sa născut Manu Svayambhuva. Dând astfel mişcare 

.
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universului, a reintrat în odihnă. Divinitate îndepărtată, 

nu -mai putea fi văzută decât rareori. Ş 

Vişnu, dimpotrivă, zeu drăgălaş şi atrăgător, e mult 

"mai popular, La început, plutea sub cer, pe aripele 

unei. păsări fermecate. Apoi a continuat opera lui 

“Brahma şi, de»atunci, susține fără încetare lumea cres 

iată. „Nevasta lul e Luksma.-zeiţa Dragostei şi a Fecuns 

dităţii. Vișnuismul se înteresează în deosebi de doctrina 

avatarurilor, = sau reîntrupărilor, = lui Vişnu, care 

pogoară. pe pământ, atunci când e nevoie, ca să mâns» 

+uiască sufletele: s'a ivit deseori în pitic, in peşte, pe 

vremea potopului hindus, în mistreţ, în leu, şi se va 

ivi din nou în' ajunul sfârșitului vremurilor de azi. 

__ Al'optulea dintre avatarurile lui, Krişnu, e zeul cel 

mai iubit în India. A dat naştere la o mulțime de 

legende, măgulitoare şi străine cu totul de adevăr. E 

zeul încântător prin excelenţă şi viaţa lui se desfăşoară 

de cele de mai multe ori ca o pastorală însulicţită de 

cântece diri rai şi jocuri de păstori. Aventurile: lui răza 

-boinice stârşesc în haremuri. Are mai mult de şeaispre» 

zece mii de neveste şi o sută optzeci de mii de copii. 

“Tradiţii creştine s'au amestecat de altfel, în chip ciudat, 

- în povestea vieţii lui; astfel, regele Kanu, voind să-l 

_ dea pierzării din clipa naşterii, a deslănţuit un măcel 

al celor nevinovaţi şi, mai târziu, în vârstă de doispres 

“: zece ani, tânărul Krişna f=a. uimit prin înțelepciunea lui 

pe bătrâni, într'un templu. a 

Siva, e zâul Morţii şi al Fecundităţii. Zeu ciudat, 

crud şi voluptos, rând pe rând pus pe petrecere și 

ascet, se iveşte cu. colţul lunii pe cap, cu valurile Gan». 

gelui rostogolindusisse în păr, cu trei ochi, cu patru 

braţe, şi purtând în jurul grumazului “albastru peşti şi 

coliere făcute din cranii. Nevestele. lui sunt Kali cea 

„neagră, Parvat, zeița Muntelui, şi Dungâ. Emblema sa 

e un semn obscur. Când meditează în zăpezile nepri»
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hănite ale Himalatei, când rătăceşte prin cimitire cu 
vampirii, când se lasă stăpânit de dansuri erotice. E 
venerat de nenumărați credincioşi şi chiar contrazice» 
rile lui, amestecând carnea cu gândul, îl fac parcă şi 
mai atrăgător pentru Hinduşt. - 

Dedesubtui acestei trinități de zei, divinităţile se în« 
mulțesc, începând cu Ganeca, zeul cu cap.de elefant, 
cu Agni, şi sfârşind cu toate dobitoacele sacre, cu 
copacii sacri, cu pietrele sacre, cu cele trei sute de 
milioane genii care acopăr India cu nourii lor aburiţi 
în diamante, Secetele nu se mai numără, dizidenţele 
sunt nenumărate, Ar fi deajuns să evocăm două grus 
puri, unul mai mistic, celălalt mai realist, Vedânda şi 
SâuKhya, care intrupează două aspecte ale acestui. 

; furnicar doctrinal. Pentru cel dintâi, lumea din afară 
constituie o iluzie şi omul se cuvine să»şi caute mânz 
tuirea prin cunoştința.pe care io va desvălui identita» 
tea sa odată cu iluzia ce-l împresoară. Pentru al doilea, 
materia şi spiritul au o realitate, dar spiritul, totdeauna 

„prin cunoaşterea lui insuşi, scapă de materie, de rău, 
şi atinge universul, binele suprem.. 

S'a voit în dese rânduri să se facă apropierea dintre 
Budism și Creştinism. In realitate, analiza amănunţită 
a celor două doctrine desvăluie opoziţia lor esenţială. 
Religia lui Buddha constituie cea mai înaltă expresie a 
neființei,- condamnarea însăşi a existenţi, Religia lut - 

„Isus Cristos, e suprema expresie a valorii individuale, 
sanctificarea vieţii, Ele par că se regăsesc în aceiâși 

"_exaltare a milei, a bunătăţii. Dar pentru Buddha, milă 
şi bunătate sunt un mijloc de desindividualizare, de 
scăpare de univers. Pentru Isus Cristos, aceste virtuți 
sunt o imbogăţire,: o înălțare spirituală a individului,
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VII 

RELIGIILE CHINEI ŞI JAPONIEI 

"Religia chineză se înfăţişează, în ultima analiză, sub 
aspectul unei filosofii. Ea nu oferă niciun fel de elan 
mistic, dar, practică, sobră, împăciuitoare, institue în 
cadrul Statului un fel de politică sacră, întocmită din 
rânduială şi măsură. Foarte fină, de altfel, ea utilizează 
în înţelesul moral nenumărateie superstiții în strânsă . 
legătură cu faptele şi existența chinezilor şi pe cari le 
atribuie amestecului geniilor mărunte familiare, însărs 
“cinate să rectifice, prin anumite întorsături, rătăcirile 
oamenilor. Este, în puritatea ei, sanctificarea familiei, a 
oraşului, a ţării, adică a ansamblului sociaf, şi, de multe 
ori, s'ar părea căsi neglijează pe individ. Această religie 
e o civilizaţie; riturile ei sunt o etichetă. Ea ne apare 
singură, şi faptul va căpăta aci o semnificaţie particus 
Iară, care dintr'un filosof a făcut un zeu. 

Elementul esenţial al religiei chineze e Tao, concepţie 
destul de complexă, care evocă ideia de oidine, de. 
cunoaştere, de armonie în acelaş timp spirituală şi mas 
terială, regulă generală ce priveşte tot atât de bine 
acţiunile făpturilor ca şi mersul stelelor, un fel de simbol 
ce concretizează intregul real. Politeța nemărginită a 
chinezilor posedă astfel un escunziș metafizic, Tao des 
senează astfel virtuțile ce urmează să fie ale celui drept
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şi a căror manifestare e impusă de Dumnezeu mai întâi, 
împăratului care il reprezintă pe pământ, iar după aceia 
tuturor oamenilor pentru cari monarhul rămâne un mij= 
locitor faţă de El. Această rânduială primordială şi=a 
manifestat pentru întâia oară puterea făcând să ia naşs 
tere cele două principii fundamentale ale făpturilor, 
Yung, principiul inasculin, şi Yin, principtul feminin. 

“Yung e cerul, Yin e pământul, şi din unirea lor s'a 
smuls creaţia, = mit vechi pe care îl găsim la obârşia 
multor religii, dela istorisirile cosmologice al Babilonu» 
lui până la acelea ale Hinduşilor,. o 

Shang=Ti, corespunzând principiului masculin, e zeul 
Firmamentului. El răspândește în lume, cu exactitate şi 
cu nepărtinirea soarelui, un simbol nevăzut, dreptatea, 
virtutea suverană, şi impune ca dedesubtul lui, în lumea 
pământeană, împăratul, să aplice acelaşi virtute, cu as 
„ceiaşi nepărtinire, Asemeni, de altfel, zeilor babilonieni, 
„el îi răsplăteşte pe oameni,. aci pe pământ, pentru fape 

_ tele for, dăruindusle celor drepţi o viaţă lungă şi pres 
țioasă şi scurtând zilele răutăcioşilor. Dar întrucât e zeul 
unui popor cu sentimentul colectiv, el adaogă ia chinus 
rile lui particulare o “sancţiune generală, dând eveni» 
mentelor istorice chiar, - ca în religia iudaică, = sems 
nificaţia- unei răsplătiri sau a. unei pedepse pentru nea» 
mul întreg. o a 

Universul e o ierarhie raţională, desăvârşită, 0 rin 
duială strict temperată printr'o curtenitoare delicateţă, - 

-un ansamblu în care oricine îşi are demnitatea lui mos 
rală: orice făptură vie, fie şi animal, -poate să ajungă 
la sfinţenie. Totul e rânduit, importanța zeilor, sărbă» 
torirea cultului, categoriile oticianţilor. Dedesubtul zeus» 
lui suprem, al zeului bărbat, Ha:Tin, care întrupează, 
pământul, corespunde principiului feminin, Yin. Ea nu 

- ocupă decât al doilea rang în organizația divină. Sub 
: ea, se aşează divinităţile dera doua mână, ale Fecundi« 

>



04 . | E: AEGERTER 
  

tăţii, Planetelor, Elementelor pământeşti, ale Ploii, Vâns 

turilor şi Zăpezii,. ale personalităţilor. imperiale, ale. lui 

Jupiter, planta: cea mai de sus, a lui Confucius, lumina 

de pe pământ, şi în sfârşit, mulţimea inferioară a genlilor 

focului, muntelui şi stelelor. 

La aceste divinităţi se impun adăogate spiritele, fans 

tomele care complică, impovărează şi uneori desnăs 

dăjduiesc existenţa zilnică a Chinezului, năluciri ce 'se 

- împerechiază ca să-l nălucească de cele mai multe ori, 

după cum vom vedea, cu gând. săsl întoarcă din calea“ 

stricăciunii şi săzl îndrepte pe calea cea bună. Apariţia 

lor e o preocupare statornică în fegătură cu acest popor 

care nu îa o hotărire, chiar și atunci când e vorba de 

“construirea unui imobil, fără săsşi fi luat mai dinainte 

măsurile sortite săsl ferească de neajunsurile pricinuite 

de aceşti minusculi tirani, o 

Cultul faţă de zei e. neasemuit de minuţios, aşa cum 

“sunt neasemuit de stârnitoare vrăjile față de spiritele 

rele. El se preziniă sub forma unei etichete sacre: ex= 

_trema bunăvoință a' acestul popor se regăseşte în ceres 

monialul religios sau magic. Ideia de ordine, de admis 

nistraţie, îşi joacă rolul său obişnuit pe acest plan ca 

şi pe altele, şi sacrificiile sunt oferite de slujbaşi, al 

căror grăd e proporţionat cu demnitatea zeului ce ura 

mează să fie sărbătorit. a i 

Dar. cultul esenţial, . cultul care nu se opreşte NiCiOa 

dată în acest imens furnicar omenesc, care dă religiei 

chineze aspectul său adevărat şi înţelesul său adânc, în 

acelaş timp cu simplitatea sa faţă de legendele. divine 

complicate sau bizare, e acel al morţilor. Cetatea nu 

e alcătuită din cei-vii: ea îi cuprinde pe toţi deluncţii 

dela inceputurile lumii. Dacă stăpânul naţiei e oficiantul 

superior față de cel mai mare dintre zei, fiecare cap de 

familie, în fiecare casă, e oficiantul însărcinat să îms 

“ plinească ritul. cotidian în cinstea strămoşilor, veghind
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ca niciuna din prescripţiile acestui cult să nu fie înde= părtată, şi să nu ia niciun fel de hotărire decât în fața altarului casnic. In uriaşa colectivitate, familia e prima unitate; în fiecare casă morţii sunt amestecați cu pre» zentul prin numele lor săpate pretutindeni. Părintele apare astfel ca o trecătoare întrupare a unei lungi des= cendenţe; cei dispăruţi au drept la cinstirea celor vii, cari au moştenit totul dela ei, aşa cum odraslele ce vor veni au drept la moștenirea virtuţilor şi a pildelor, Această venerație fată de morţi se exprimă prin ces remonii a căror formă exactă veacurile au fixat=o, prin darul florilor de ceai aşezate lângă morminte, prin POS» turi şi rugăciuni. Sentimentul dăinuirii unei rase, făcută „ necontenit prezentă pria gesturi religioase, dă acestui cult o înaltă virtute morală. Micile bastonaşe de tămâte ce fumegă pe simple altare familiare, sunt semnul curat al înâlțării sufletelor. China este, împreună cu Egiptul, fara în care se găsesc mormintele cele mai monumens - tale. Dar, în Egipt, aceste morminte grandioase mărtus- risesc egoista dorință a supraviețuire a mortului, care . vrea să dăinuiască în forma lui corporală în sânul unei capele indestrictibile. In China, ele sunt dovada unui omagiu adus de cei vii străbunilor, a voinţii lor de azi cinsti pe cei cari au trăit inaintea lor şi cărora le das torează viaţa, Dar, în China ca şi în Egipt, ca şt în Babilonia, cei vii, ca să se bucure de bunăvoința folo= sitoare a mortului, sunt datori să-şi asigure necontenit omagiul funerar, şi, pentru acelaş motiv, pedeapsa de căpetenie impusă de zei păcătosului e să-l facă să moară fără a mai fi pomenit vreodată, Cat despre, cei duşi din - lume, ei plutesc într'un fel de Paradis, într'o ţară de lumină, dincolo de timp şi de număr, . - 
Două nunie se ivesc, de indată ce vine vorba de spiritualitatea chineză, acelea ale lui Lao-Tseu ŞI Conz fucius, ' E 

5 
/
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LaosTseu sa născut în anul 604 înaintea erei noass 

tre. Inalt siujbaş la curtea dinastiei Tcheu, a părăsit 

* China în momentul în care această dinastie a incetat 

să mâi domnească şi, asemeni lui Manes, a trecut în 

: Tibet, Legenda sfârşitului său e minunată. Călare pe 

un bivol, se pregătea să treacă frontierele Imperiului, 

când vameşul Yenshi î»a. cerut Săi - desvăluie adevă»: 

rul, LaosTseu s'a oprit pentru câteva zile în preajma 

acestui umil slujba dornic să cunoască toate lucrurile 

eterne, şi a redactat celebrul tratat 7asfozking, în- 

credințândusi manuscrisul; apoi, urcând din nou pe 

- bivol, sa îndepărtat şi' nimeni nu la mai văzut din 

clipa .aceia. Intreaga Chină curtenitoare, literată şi 

filosofă, trăieşte desatunci sub impresia acestei ima» 

ini cu colorit mistic. A - 

[dealul lui LaosTseu e antic, Omul trebuie, înainte 

de orice, să se.identilice cu Tas, după regula abso=: 

iută, după armonia lumii. Urmează deci să se despoaie 

de orice dorință, de orice: viaţă, de orice activitate, 

Se va confunda astfel cu Tas, cu marile legi generale 

ale universului; în acest chip va găsi inmugurirea do» 

rinţii conformă cu aspiraţiile tuturor, - a virtuţii: unice 

şi a adevăratei activităţi care constă în a se găși că» 

iăuzit în înţelesul mersului hotăritor al lucrurilor. Cres 

dinciosul poate să ajungă la această îndepărtare de el 

însuşi mulțumită exerciţiului corporal care 'e menit să 

rânduiască armonia timpului şi a spiritului, pregătind 

astfel stinţenia. Inriurirea lui LaozIseu a fost neases 

muit de puternică şi asupra numeroaselor” mânăstiri 

taoiste ce se ridică încă în China, ca nişte oaze mistice 

- într'o ţară scânteietoare. şi stearpă. 

Confucius, născut în anul 551 înaintea erei noastre, 

“e dezasemeni nedespărţit de desvoltarea gândului chis 

nez. Ajuns foarte curând profesor, el întreprinde O res 

formă mai mult morală decât religioasă, „ ceiace - ex»
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plică amabilitatea paragrafului pe care Voltaire i la 
consacrat în al său Dicfionar filosofic, = bazată pe 
curăţenia moravurilor şi respectul față de trecut. După 
moartea mamei sale, şi-a părăsit slujbele şi a rneditat - 
timp de patru ant asupra temelor filosofice. . Apreciat 
de împăratul Ting=Fong, ajunge după aceia ministru 
al Lucrărilor Publice, apoi ministru de Justiţie. In urma 
unor Întrigi josnice, s'a văzut silit să părăsească curtea 
şi, asemeni contimporanului său Zarathustra, ă cunos=' 
cut exilul cel mai aspru. Rechemat de împăratul Ngai, 
a murit aproape numaidecât, în vârstă de şaptezeci şi 
trei de ani. 

Pentru acela pe care Chinezii îl numesc „înțeleptul 
desăvârşit“ lumea e o colectivitate călăuzită. de. legi 
morale. Individul nu înseamnă nimic; singurele reali» 

„tăţi sunt familia şi Statul, El a restrâns stadiul perfeca 
ționării omeneşti la acest cadru imediat şi n'a ţintit . 
decât îndatoririle față de împărat şi față de aproapele, 
fără să se atingă de chestiunea îndatoririlor față de 
Dumnezeu., Religia îi apare ca legătura sacră a omus 
lui cu semenii săi şi cu trecutul; astfel, în această țară 
a obiceiurilor, a tradiţiilor, a etatismului, el s'a arătat 
specific chinez. Respectul faţă de lucrurile vechi şi de 
făpturile defuncte, întocmea fondul solid al doctrinei 
sale şi limitele îndrumărilor sale. Ii lipseau cu desăvâr» 
şire planurile mai dinainte schiţate şi adâncimile rămân 
întrucâtva pline de mister, dar el a fost meşterul, ne= 
întrecut al măsurii oricărui lucru şi al cârmuirii lucide 
față de sine însuşi. A murit la anul 478 şi a fost ris 
dicat mai târziu-la rangul de zeu, primind omagiul 
numeroaselor temple înălțate în amintirea lui. 

_ Idealul religios al Chinei apare astfel destul de uta - 
litar, puţin restrâns la o mistică familiară. El oferă un 
amestec de politică şi de morală, ce poate fi soz 
cotit întrucâtva prea rece. Dar veşnicia riturilor îi 

7 
ze
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conferă o oarecare măreție şi politica, văzută în tiniile 

ei mari, atinge într'o largă măsură ansamblui omes 

nesc: E ceva mişcător şi nobil la un popor pentru care 

„propria iui existenţă e o religie şi care face din viaţa 

civică o morală. Și nu trebuia să fie privit, inainte de 

răsturnarea noului regim, un spectacol de prisos acela 

al serbării solstițiului de iarnă, când în adâncul para 

cului sacru din Peking, ale cărui hăţişuri se luminau 

sub văpata făclillor, împăratul, cu un gest milenar, 

urca, singur, treptele altarului ceresc, în timp ce în: 

noaptea în care se implineau misterele, corurile intos=. 

nau solemn imnul păcii universale. 

_Se cuvine să arătăm că Budismul, importat în China 

din primul veac al erei noastre, a luat o desvoltare 

cu totul neobişnuită. Se cuvine deasemenisă subliniem 

că această expunere se leaşţă mai mult de trecut: îns 

__cepând de-acum un sfert de veac, datorită schimbări» 

- lor politice, mentalitatea chineză s'a transformat, îns 

tmadevăr, foarte mult, fără să-i fie cuiva în putinţă să 

întrevadă spre care anume ţintă ar putea să ducă as 

ceastă transformare, . a 

. .: 
Y * 

Japonia, acest grup de insule plămădite de zei pe 

Oceanul primitiv, şisa prelungit până'n zilele noastre 

prin religia sa obiceiurile şi maximele neasemuit de 

de vechi, Această religie a luat în timpuri relativ mos. 

derne numele de Shinto. Japonezii sunt de părere că,, 

luând naştere dintr'un izvor. ceresc, ea ma suferit 

nicio schimbare dea lungul veacurilor şi că ei 

„coboară desa dreptul din divinitate. ÎN 

Zeii japonezi sunt puţin numeroşi; geniile, spiritele, - 

sunt, dimpotrivă, nenumărate şi. se ridică la câteva 

milioane. Forțe ale naturii, ei sunt, şi unii şi. alții, a
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mestecaţi intr'o cosmogomie complicată, bizară, în 
care se zugrăvește întreaga legendă naţională şi care 
înobilează în înțelesul heraldic al cuvântului tot tres 
cutul rasei, Aci, ca şi aiurea, haosul Se întindea în 
pragul lucrurilor, în, lipsa oricărei făpturi. Dar forțele 
atractive se manifestă,. se exercită, limpezesc ca să 
zicem astfel tot ce pare inform, desvăluie cerul, pă» 
mântul şi cele două principii, bărbat şi femee, care 
devin, ca şi în cosmogonia chineză, izvorul oricărei 
fiinţi, In acefaş timp, trei zei, Amasno+mi-naka=nushiu 
no:Kami, suveran în mijlocul carurilor, Takasmi:musus 
bi-n0-Kami, zeul ocrotirilor şi Kami-musuzbisno»Kami, 
zeul Fecundităţii, se smulg din neant şi. încep istoria. 

Se pregăteşte ceva, solidilicândusse în această lume in 
fuziune şi pământul îşi precizează contururile. Se nasc 
alţi doi zei cari se adaogă cu ceilalți trei şi constituie 
astfel adevăratul panteon japonez. In acest timp, unis 
versul continuă să se populeze cu divinităţi secundare, 
Cinci perechi intră în ssceă impreună cu alți doi zei, 
Printre cele cinci perechi se găsesc zeul Izanargisnos 
Kami şi zeiţa Izana-mi:no+Kami, Întrucât pământul 
pluteşte încă, moale şi nestatornic, pe Ocean, cei cinci 
zei superiori îi îndeamnă pe cei din urmă săsi dea forma 
definitivă. Izanasgi-no-Kami şi ]zanasmi:no=Kami “ co= 
boară atunci până la capătul scării ce leagă cerul de - 
pământ, lovesc planeta cu o suliță înflăcărată, apot pă 
mântul, devenind dintr'odată compact, face să fa naşa: 
tere marea insulă Onogosa. Prima idilă înfloreşte. pe 
pământ, dar femeea îşi ia numaidecât rolul de sedu» 
cătoare. Ea dă naştere unei stârpituri, ai cărei părinţi 
divini se simt atât de ruşinați încât o părăsesc în mija 
locul valurilor şi zeii fac să înțeleagă perechea desnă= . 
dăjduită că ea plăteşte prin această nenorocită întâma - 
plare lascivitatea femeii: ea ar fi. trebuit, într'adevăr, 
să aştepte pornjtea hotăritoare a bărbatului. Totul res
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intră în 'ordine. Cei doi amanți încep să țină seamă de - 

riturile conjugale; Japonia îşi seamănă insulele si zeii 

se înmulțesc. Drumurile se leagă şi se desleagă prin 

naşterea oamenilor şi moartea divinităţilor, până la ivi: 

rea lui Zime+mu, zeu=om, fondator al dinastiei imperiale. 

_ Această iimagină a apariţiei lumii este, în fondul res 

ligiei faponeze, stilizată şi fermecătoare, ca la orizons 

tul tablourilor acestui popor culmea înzăpezită a lui 

FujisYama. Constituie ea în mod primitiv altceva decât 

o epopee rând pe rând violentă şi plină de farmec ? 

Nu s'ar. părea totuşi că Japonezii, care n'au înţeles să 

fe ridice statui zeilor, au văzut în “asta altceva decât 

“o genealogie măgulitoare acordând rasei lor o valoare 

peasemuită, odată cu explicarea lumii proaspete şi 

“impopoţonate. Mai târziu, cultul strămoşilor a infuzat 

pe încetul acestei viziuni a lumii o coloraţie morală, 

constituind, ca şi în China, o religie de Stat, sau mai 

degrabă sanctificare a famililei şi a Statului, odată cu 

justificarea onoarei militare. | 

Introducerea Budismului, importată din Coreea în al 

Vlulea secol al erei noastrei, isa silit întru câtva pe 

Japonezi să-şi precizeze misterul religios, ca să poată 

opune doctrinei străine o doctrină națională hotărită, 

limpede, posedând aceleaşi virtuții de convingere ca şi - 

concurenta sa. Lau izolat deci pe. Ama=ho*mi:naka» 

_ nushi-no+Kami şi zau înălțat fa rangul de zeu unic. 

Cei. doi zei ce fuseseră pe vremuri deopotrivă cu el, 

au scăzut dintr'odată printre cele treizeci de milioane 

de genii. În acelaş timp, bătrânul Infern japonez, care 

îngloba în chip nedesluşit toate umbrele, a luat o sem= 

 pilicaţie de justiţie. Sufletul poate desaci'nainte, prin 

exercitarea virtuţilor pământeşti, să se învrednicească 

de o viaţă fericită şi liniştită în Takamaeno:hara, Pas 

radisul lumii galbene ; dar dacă el nu sa învrednicit de 

- 4ucrul acesta în lume, e- prăbuşit în Neno-Kumi:Sokos 

N
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no-Kumi, care a întocuit antica prăpastie, ca să îndure 

pedeapsa stricăciunilor sale. . o. 

Astfel se manifestă, paralzi cu Justiţia succesivă strâns 

legată de reîntruparea budică, a justiţiei unice dar care 

sancţiona +a însăşi meritul sau păcătoşenia oamenilor. 

Poate că nu e de prisos să adăogăm că aceste două 

religii sunt presărate cu legende minunate, mângâiea 

toare ca nişte mătăsuri chinezeşti, proaspete ca cireşii. 

in floare ale Japoniei. Sentimentul. divinității rămâne 

oarecum încurcat, dar dragostea de natură” şi gustul 

pentru vis întreţin în această privință o veşnică în= 

cântare, ” a



VIII 

RELIGIILE IRANULUI 

Persia a avut originalitatea să prezinte în sistemele 
sale religioase întreita reintrupare a politeismului, a dus 
alismului şi a monoteismulului. Ea şi-a avut zeii săi 
primitori, într'adevăr, a ţintit apoi spre monoteism cu 
Zarathustra, şi în cele din urmă a dat naştere iîmpre= 
ună cu Manes, doctrinei acelei lupte dintre forțele Biz 
nejui şi forțele Răului. A avut în afară de asta, opros 
fundă înriurire asupra păgânismului roman, sfârșind 
prin difuzarea misterelor lui Mithra şi prin manicheism, 
o înrîurire nu mai puțin profundă asupra anumitor 
secte ale Creștinismului în născare. Această religie o= 
rientală e aşezată între India a cărei atmosferă o respiră 

Şi lumea”semitică, dela care va împrumuta vagi tras 
'diții, locul de. întâlnire şi de plecare 'a influențelor 
divine, 

Elemente îndeajuns de disparate se amestecaseră în 
religia anterioară prezicerilor lui Zarathustra, provenind 
dintr'o invazie ariană, din tradiţia magilor, din crea 
dințele populaţiei autohtone. Zeulsuprem, Ahura Mazda, 
creatorul lumii, suveran al cerului, zeu particular al 
suveranului pământului, se înfățișa sub forma focului, 
Acest zeu, venit poate din Babilon, din ţinuturile sea 
mitice, va juca un roi de căpetenie în _reinoirea miss 

N
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tică iraniană. El era încadrat de zeul Mithra şi de:o 

„zeiţă mamă, Anuhita. Disociaţia acestor zei sau elimia 

narea for. va marca evoluţia religiei persane. 

Zarathustra a fost cel mai. vechiu, cel mai vestit dins 

tre reformatorii iranieni. S'ar părea să fi trecut în vea» 

cul al Gslea inaintea erei noastre, o viaţă care apare 

ţesută din aventuri minunate. Scăpând încă dela naş= 

tere din întreprinderile vrăjitoreşti ce voiau săsl su= 

grume, s'a retras, la vârsta cam de douăzeci de ani, 

în singurătate, ca să mediteze asupra existenței ome= 

neşti. Zece ani mai târziu, Varuna, Gândul Bun, îi 

apare în marginea râului Daitya, ca săsl înalțe până la 

Dumnezeu. Intr'o viziune de glorie, ascultă divinitatea 

desvăluinduii doctrina pe care trebuia s'o răspândească. 

Dornte să se supuie poruncilor de sus, predică noua 

credință fără a putea să. se facă ascultat, lovindusse 

de necredincioşii cari il suspectau şi de magii cari îl 

combăteau. Predică unitatea divină, arătânduii pe 

Ahura Mazda ca singurul zeu, coborindusle la rangul 

de simple genii pe vechile cospărtaşe ale suveranităţi 

cereşti. Predică vechea religie purificată, reforma socis 

ală, munca pământului, teama de orice pângărire Şi 

remuşcarea in privința păcatului. Predică sanctificarea 

“prin curăţenie şi nimeni nu-l ascultă. 

„Atunci Dumnezeu îl povăţuieşte să întreprindă cone 

vorbirea cu regele Viştapsă. Zarathustra se duce la el 

şi, timp de doi ani, îi desvăluie principiile sale; în 

cele din urmă, Viştapsâ, convins de minunile, dintre 

cari cea mai senzaţională a fost apariţia neaşteptată a 

unui cedru uriaş în pragul palatului său, cată să intre 

în vederile predicatorului şi numaidecât aduce adezis 

unea unei mari mulțimi de credincioşi: convertirea res 

gilor e justificarea conştiințelor. Zarathustra trecuse de 

patruzeci de ani în clipa când obține în sfârşit sprijis 

nul regal. “Timp de douăzeci şi şapte de ani el îşi urs
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mează apostolatul cu o uimitoare energie_ şi in răse 

timpul unei lupte. împotriva Hiaonassilor unul dintre 

aceştia, TureleBravasvakhah, îl ucise cu mâna .sae 

Dar opera, lui era încheiată. | | 

Duafist, Zarathustra vedea lumea sub forma unei lupte 

între două spirite, Ormuz, zeul Binelui, Ahriman, Spiria 

tul Răului. Totul în Univers, până şi în inima omului, 

e supus contrasloviturii acestei dualităţi metafizice. Binele 

şi răul sunt opuse în eterul spiritual ca pe pământ ziua 

şi întunecimile. . = i . 

“ Lupta a- început dela naşterea lumii, atunci când Ahri» 

man Îa văzut pe Ormuz creind lumina şi viaţa. Fa se 

duce între două concepții, între două armate inflăcăs 

rate şi niciodată obosite. În jurul zeului Binelui se as» 

dună şease sfetnici, care sunt gânduri, povăţuitori, după . 

cum Varuna în apariţia din marginea răului Daitya, e 

cea mai înaltă virtute, sănătatea, nemurirea, generosis 

tatea, Dedesubtul acestui amestec de simboluri furnică 

Vazatu, genii diferite, dintre ceri unele se gţăsesc-in 

fruntea lunilor, far altele sunt întrupări ale lumii, ale 

focului, ale aerului sau vântului, Printre zeii inferiori 

figurează zeul Soarelui, Mithra, astfel deposedat de 

vechia lui splendoare. Aceste cohorte cerești găsesc în 

fața lor forțe răutăcioase nu mai puțin hotărite. Le Cos" 

“ mandă Ahriman, zeul Intunecimilor şi al Minciunii, care, 

pentru a răspunde gestului edenic şi luminos al advers» 

Sarului său, a creat noaptea şi infernul.. El îl copiază, 

în negru, pe' zeul strălucirii. Îşi are şi el sfetnicii lui, 

care sunt răutatea, furia şi o întreagă oştire: de spirite 

infernale, de păcate, de demoni indemânateci şi de vraci, 

In ce chip se va rândui acest conflict în care ome= 

nirea întreagă şi fiecare om din neamul nostru urmează 

să fa parte cu tot dinadinsul? Zarathustra nu numai 

concepe .universul ca o' dramă, dar el tratează cadrul, 

descrie dramele principale ate acestei drame, desvăluie -
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pănă şi numele câtorva dintre viitorii actori. El măsoară . 

timpul, imparte rolurile, indică desnodământul. Istoria 

umană comportă după el patru perioade de câte trei 

mii de ant fiecare. Prima perioadă e acela a creaţiei 

spirituale. Ormuz, care face să țâşnească. lumina din 

neant, acceptă infruntarea lui Ahriman şi începe o luptă. 

care va dăinui nouă mii de-ani. A doua: perioadă e 

" aceia a creaţiei materiale: Ormuz creiază cerul, pămân» 

tul, animalele şi pe om; Ahriman, ca săsl combată, 

_ creiază demonii şi monștrii subpământeni. A treia peri» 

oadă porneşte dela această îndoită creaţie până la ve= 

nirea lui Zarathustra, care se produce astfel în momentul 

în care omenirea işi închee jumătate din existenţă. A 

patra perioadă se va desfăşura până la judecata din 

urmă. La o mie de ani după moartea reformatorului, 

cel dintâi dintre salvatorii lumii va veni să răspân» 

dească cuvântul bun printre noroade. După altă mie 

de ani, va izbucni unul din episoadele de căpetenie ale 

vechei bătălii între cele două principii: dragonul Azhi 

Dahâka se va strecura spre creaţie ca s'o nimicească, 

dar al doilea salvator,- Keresaspa, îl va măcelări.. Din 

nou după o niie de ani, în sfârşit, se va ivi. cel. din 

urmă salvator, Saoshzant, precedând cu foarte puţin 

ziua supremă. Aceşti trei salvatori se vor. naşte din trei 

_ fecioare fecundate de sămânța lui Zarathustra. | 

"Universul va lua sfârşit prin victoria'lui Ormuz. Sans 

hiant procedează la apelul morţilor ce se ridică pentru 

purificarea finală. Are loc judecarea sufletelor, pentru 

ca ele să poată după ispăşire, să se bucure de tihna 

eternă. Timp de trei zile, ele sunt adâncite într'un ocean 

de metal topit, tâşnit din inima munţilor, care va avea 

pentru sufletele drepte o blândeţă nemărginită şi va des 

veni pentru sufletele căzute în păcat un groaznic supliciu, 

Toate se reîntore întinerite, pregătite pentru o viaţă ces 

rească şi. defuncţii tuturor neamurilor vor bea din cupa 

N
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nemuririi. Ultima luptă îşi desfăşoară cele din urmă peri= 
peţii. Ahriman e învins, demonii sunt prăbuşiţi în In» 

„fern, şi Zarathustra urcă pe altar ca să sărbătorească 
Îiturghia solemnă a sfârşitului veacurilor. 

Mai târziu, numeroşi partizani ai reformei lui Zara» 
thustra “au pus accentul p2 tendința monoteistă a doc» 

- trinei, personificând „timpul fără margini“ evocat de 
reformator, pe care îl socotesc un zeu adevărat ridicat 
deasupra celor două principii. Alţii au ajuns la acelaş 
rezultat, socotind că spiritul răului s'a născut dintr'o 
îndoială ivită în spiritul binelui şi că amândouă apars 
ţineau astfel aceleiaşi substanţe. In acest chip s'a realizat 
si mai strâns unitatea universului, 

Ce devenea însă omul, odată ajuns în pragul morţii? 
După cel din urmă suspin, sufletul rătăcea timp de 
câteva zile în jurul trupului pe care îl părăsise şi de 
care era incă legat prin sensibilitate, Venea apoi vântul 

„care îl lua, îl târa, frunză nevăzută, spre puntea Cinvat. 
Aci, asemeni sufletului grec după străbaterea Stixului, - 
el se pomenea în faţa a trei judecători, Mithra, Sraochi, 
Raşna, şi asemeni suiletului Egipteanului, vedea o bas 
lanţă cântărindusi viaţa muritoare, Trecea apoi pesteo 
punte de basm: salvat, va porni spre cer, spre făcaşul 
Cântărilor, unde poţi ajunge străbătând sălile bunelor. 
gânduri, bunelor cuvinte, bunelor fapte; osândit, el va 
vedea puntea îngustândusse și se va .prăbuşi în abisul 
subteran al pedepsei şi al regretelor. Dar această jude» 
.cată, vremelnică, nu pregăteşte supliciile nedefinite : 
nicio osândă nu e veşnică şi numai câteva suflete în 
deosebi pervertite vor fi nimicite în cele din urmă, 
Cat despre trup, după ce şi=a îndeplinit rolul, el nu va 
mai: trebui să pângărească. cu corupţia lui nici pămân» 
tul hrănitor, nici focul divin.. El va fi sfâşiat de păsăz 

-rile de pradă în acele Turnuri ale Tăcerii care străpung 
sinistru peisagiile persane. Prin reforma sa luminoasă
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de larg optimism, de votoase năluciri în legătură cu 
viața, de gust faţă de muncă, de râvnă pentru curățenie, 

Zarathustra ia. loc printre marile spirite ale planetei. 
 Perşii, reformatorul dispărut, îi readuseră ia tăria lor. 

seculară pe vechii zei şi mai târziu -Arabii cotropiră 
Iranul, aducând aci religia musulmană. Dar aceiaşi doca. 
trină se perpetulază încă în India, contopită acum cu 

metafizica hindusă. | - 

Unul dintre zeii nesocotiți de Zarathustra, Mithra, - 

trebuia să cunoască o ciudată revanşe. Dumnezeu care 

“a sacrificat un taur al cărui sânge face să ia naştere 
toate făpturile vii, s'a îndreptat către veacul al IV»lea 

spre altarele regale şi, suveran al luminii şi al adevă» 

rului, la ocrotit în deosebi pe monarh. .O religie a 

soarelui, o religie a misterului trebuia să se smulgă din 

e] odată cu o incununare de purificare şi să se găsească 

opus, intr'o zi, către sfârşitul istoriei zeului îmbătrânit, 

tânărului Creştinism. Mithra n'a ajuns de altfel la această 
târzie glorie decât în urma unui popas în Babilon. As 

ceastă transtormare a fost opera magilor cari, veniţi din 

Iran, luaseră parte în Babilon la omagiile aduse lui 

"Mithra şi au devenit preoţi în cele -din urmă. Zeul 

Luminii trebuia să-şi găsească cu uşurinţă sectatorii în 

această regiune unde adoraţia astrului solar era tradia 

„țională. In tot cazul, el-se înfăţişează ca zeul care dăe 

ruieşte nemurirea şi, prin aceasta, se bucură de favoarea 

mulțimilor. . | | „ 
Misterele ce 'se adăogară fa cultul său i-au ridicat 

valoarea. Marele entuziasm pe care lau provocat se 

poate explica prin două cauze. Pe de o parte, ele se îns 

fățişau sub formă de tovărășie, de fraternitate, şi tre» 

bulau să placă, tocmai pentru aceasta, legionarilor ros 

mant trimişi în Orient şi care lau făcut cunoscut, în 

tot Imperiul, din primele veacuri dinaintea erei noastre, 

pe zeul acesta străin: ceva mistic se amesteca astfei la
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meritul for, îngăduindusle să se considere ca soldaţi ai 
unui zeu. Pe de altă parte, popularitatea lui Mithra -a - 
fost fără îndoială ajutată de înriurirea pe care:o aveau 
în întregul Occident religiile solare, intr'un moment în 
care cultul soarelui sprijinea monoteismul. | 

Iniţiarea cuprinde șapte grade: Corb, Ocult, Soldat, 
Leu, Persan, Crainic al lui Helios, Părinte, şi obțină» 
torul titlului trebula să treacă, aşa cum se întâmpla în 
misterele greceşti, prin anumite încercări simbolice. Un 
fel de obscuritate cu dibăcle calculată,-apariţii de ius 
mină, reprezentații pline de enigme, adăogau un farmec 
ciudat la aceste serbări secrete. Se amesteca de-asemeni 
un ascetism destul de riguros, cuprinzând, cel puţin 
pentru preoţi, posturi şi flagelări. Iniţiaţii - găseau în 
doctrină chiar o morală înaltă, precepte de virtute, o 
camaraderie folositoare. Găseau în acelaş timp asigu= 
rarea propriei lor. supravieţuiri, şi această asigurare îi 
înlesnea zeului, ca pe vremuri în Egipt lui Osiris, nea 
numărate omagii interesate, In veacul at! 1V=lea, .un 
templu îi era . închinat la Spira. Iulfan Apostatul s'a 

“străduit în zadar să=l opule. lui Crist. Și poate că ela 
fost cel din urmă zeu căruia i sa plecat aristocrația 
romană încercând să facă să zăbovească triumful defi» 
nitiv al Creştinismului. Dar, începând cu veacul aj 
IVslea, Biserica îl învinsese. yo 

Zeul Mithra, era Iranul în contact cu păgânismul 
latin, înfiltrândusse şi impunândusse, Reformatorul Mas 
nes, este Iranul în contact cu Creştinismul, cu partea 
eretică, turbure a Creştinismului şi care, prin ideile sale, 
sa prelungit până la catarism. a 

Aparţinând. familei perse a Harkanizilor, Manes s'a 
născut în Babilonia către. anul 215 al erei noastre, din» 
tr'un tată iniţiat într'o sectă de asceză, de unificare, de 
spălare religioasă, care se socoțea ca pornind dela Ioan 
Botezătorul. A. fost. crescut in această atmosferă, dar,
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primind fa vârsta de douăzeci şi cinci de ani îndru» 

mările unui înger, » aşa cum Zarathustra le primise 

pesale Gândului bun, = socoti că-şi avea de adus la 

îndeplinire -propria lui misiune. Povestea lut deveni. 

atunci foarte ciudată, rând pe rând triumfătoare sau 

penibilă şi curmată printr'o moarte groaznică. Ca atâţia 

alţi reformatori, ca atâţia eretici al EvuluisMediu, a 

afirmat că el era Paraclet, ultima întrupare divină vesa 

tită de Isus în seara Cinei cea de taină. A contopit de 

-altfel concepţia creştină “ cu ideile: irantene: gnostic,”) 

făcea o âtegere arbitrară în cărţile sfinte şi în epistolele 
Sfântului Pavel; dualist, relua tema celor două puteri 

care îşi impărțeau orice element şi orice creatură. 

Avea o viziune a universului viu şi hotărit şi O în= 
treagă geografie spirituală destul de complicată, care 

tăia în chip material lumea în două ținuturi, inegale 

insă, stăpânite una de bine, cealaltă: de rău. Cosmoa. “ 

gonia lui, înfluenţată de teza jui Zarathustra, se sims 

_țea îmbuibată de gnosticism. Dumnezeu creind o lume - | 

- de lumină populată de genii înaripate, prinţul întune= 

cimilor, pizmaş, a vrut.să cucerească acest regat al 

strălucirii. Dumnezeu nu putea săzl combată prin îngerii 

săi, concepuţi ca făpturi paşnice din născare şi, ca săsşi 

întocmească soldaţi, a trebuit să grăbească ivirea omu= 

lui. Lupta s'a angajat deci între diavol şi noul venit 

care căzu înfrânt, devenind atunci, în. acelaş timp, bun 

şi rău. Dumnezeu Îsa salvat pe slujitorul său şi a orga» 
nizat pământul, -unde trebuia să-l aşeze, dar omul a 

rămas stăpânit din zlua aceia, de cele două tendinţe 
contrarii, . 

Lumea lui Manes trebuia să aibă un sfârşit tragic, 

asemeni supremei prăbuşiri: prevăzută de Zarathustra, . 

*) Onosticism, sistem de filosofie religioasă,
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Judecata lui Dumnezeu îi va împărţi pe oameni în trei 
grupe: aleşii, cari, după cesau trăit în cumpătare şi 
dreptate, vor duce în Paradis o existenţă de preafericiţi ; 
şovăelnicii, cari au păcătuit, a căror viaţă a fost media. 
ocră, dar cari ar mai putea să fie iertați, ispăşind pentru 
trecut printr'o reincarnare; cej răi, în sfârşit, care vor 
fi prăbuşiţi în Infern. 

Manes se înconjurase de doisprezece apostoli. A fon» 
dat o organizaţie sacerdotală, aproape la fel cu aceia 
a Bisericii creştine. Vederile lui l-au sedus pe regele 
Sepor Î, care a fost mult timp un adept al:sectei sale, 
sprijinindusl. Mai târziu, Sepor I dispărut, Manes a 
trebuit să părăsească Persia şi se spune că ar fi ajuns 
până'n China. A crezut totuşi că i-ar fi în putință, cu 
prilejul alegerii noului prinț, să reapară în Iran şi să-şi 
reia apostolatul, S'a izbit curând de surde împotriviri 

“şi, la câtva timp după aceia, arestat, a fost fupuit de 
viu. .Doctrina lui a supravieţuit, întinzânduzse în toată . 
Asia Mică, în Africa de Nord, în Spania, îndreptâne 
du=se spre centrul: Europei. Ideile lui Manes iau însus 
fleţit pe Albigenzi in lupta . lor împotriva baronilor 
creştini şi, sub multe aspecte, s'au infiltrat până şi în . 

“epoca noastră modernă, - 
Bogăția religioasă a spiritului iranfan apare astfel de 

nediscutat. Iranul a desenat marele. cadru spiritual, 
imaginile însăşi ale neostoitei lupte dintre Bine şi Rău . 
în inima omului. Și printre evocările mersului către 
monoteism, se va ridica totdeauna aceia a cultului îns 
staurat de Zarathustra, al altarului 'pe care arde flacăra - 
eternă ce nu trebuie să fie pângărită de nicio atingere, 
de niciun: răsuflet, şi de care preoţii se apropie cu 
mănuși şi cu fețele acoperite, = simbol al soarelui, 
frate pământean al zeului ce domneşte în ceruri. -



x 

LUDAISMUL 

Ar trebui, ca să vorbim de religia lui Israel, să rezu» 
măm întreaga istorie a acestui popor, atât e-de îngust - 
şi de îndărătnic legată de acela a zeului său. De îndată 
ce a contractat alianța cu lahveh, pe muntele Sina, 
Israel, cu toate trecătoarele safe neîncrederi, la privit 
ca pe singurul său zeu mai 'nainte de a-l privi ca pe 

"zeul unic al lumit.- lahveh e zeul național al celor 
douăsprezece triburi, şi el se interesează în deosebi de 
grupul omenesc pe care îl reprezintă, adică generaţiile 
cari îi aspiră durata, mai mult decât de Israelit însuşi, 
şi vor: trebui, veacuri ca să le acorde celor drepți, 
personal, o răsplată de. dincolo de moarte. Rezultă des 
aci că în' nicio altă religie, poate, istoricul n'are putinţa * 
să urmărească cu atâta limpezime, în toată logica etas 
„pelor, evoluţia ideii de Dumnezeu şi desvoltarea gân» 
dului supravieţuirii. 

- Semiţii apar la început ca nişte triburi nomade, patri= 
arhale, de o civilizaţie înaintată, aşezândusşi corturile 
la întâmplare, oriunde îi duce norocul. Nu se disting 
la ei, în această perioadă obscură, decât normele venea 
rației pentru anumite locuri sacre, pentru izvoarele sau 
mănunchiurile de copaci, şi scârba față de animalele 
necurate, adică de animism şi de tabu. Magia ocupa 

, - NR 6
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“deasemeni un mare loc în preocupările lor spirituale. 

Cultul era simplu, constând în purificări, în sacrificii, 

in ceremonii la care lua parte întregul clan, ca acela, 

cel dintâi poate în cernerea vremii, care a pecetluit - 

înțunghierea primului născut din mulţime şi care a 

devenit sărbătoarea Paştilor. Semnul. tribului consta în 

tăierea împrejur, care însemna îniţierea bărbătească în 

grup şi care, reportat dela pubertate fa întâia copilărie, 

a luat repede un caracter religios, o semnificaţie de 

alegere. E 

Robiţi de Egipteni, Israeliţii au simţit .din ce în ce 

mai mult apăsând asupra lor fugul asupritorului, Atunci 

a intervenit Moise. Lăsat la naştere pe apele Nilului, 

copilui a fost salvat de fiica lui Faraon, apoi, crescut 

la curte, s'a bucurat de protecţia regală. S'a refugiat 

în deşert după ce a ucis un Egiptean care il asuprea 

pe un Evreu. Avea să se desvăluie din clipa aceia, ca 

“un mare indrumător de oameni şi ca unul'dintre şefii 

religioşi ai planetei: avea săsi înlesnească lui Israel * 

puternica sa unitate naţională, dăruinduzi şi zeul pars. 

ticular, 
Moise şi:a căutat adăpost. în aşa zisa insulă sinaitică, 

unde sa insurat cu fiica unui preot madianit., După 

-- anumite teorii recente, socrul său i l-ar fi desvăluit pe. 

adevăratul Dumnezeu, lahveh, zeul fecundității şi al 

vieţii, ocrotitor al lui Madian, care locula în regiunea 

Sinai. Acest zeu ar fi fost adorat din timpuri foarte 

vechi de un trib madianit, acel al Qenienilor, şi foarte 

probabil, la o epocă anterioară, de către strămoşii 

Israeliţilor. Poate că va fi fost, în aceiaşi. vreme, cin». 

stit. de unul din triburite lui Israel, În timpul exodului, 

pe când Israeliţii străbăteau “deşertul călăuziţi de Qes 

pieni, Moise a încheiat o alianţă : cu ahveh, pe care 

il întrezărise mai "nainte - într'o volbură de flăcări şi 

care s'a manifestat în ochii poporului printre nourii şi
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fulgerele munţilor. A făcut din el, în ziua acela, zeuj 
ocrotitor al lui Israel, 
„In Canaan se ridicaseră altare pe culmile colinelor sau „Ja umbra copacilor; idoli de aur şi de bronz au pre» 
zidat activitatea cetăților, o divinitate scânteia în izvor, . 
imobilizându»se intrun țăruş sacru, dar zeii erau vioi . 
lenți şi noroadele erau corupte, Israel a cucerit țara 
pe încetul, impunândusle invinşilor tăria armelor sale | 
odată cu autoritatea lui Iahveh. 
„Evoluţia ideii de Dumnezeu în Israel a urmat după 
desvoltarea spirituală a naţiei, tinzând spre monoteism. 
Prima concepţie a puterii lui lahveh apare de un mono» 
teism ralativ. După Sinai, Iahveh e un.zeu unic, dar. 
numai în raport cu Israel. Ei e zeul jut Israel, singurul 
său zeu,-zeul său naţional și care tocmai prin aceasta 
se opune celorlalţi zei, oprind norodul, amintindusi cele 
cuprinse în alianță, să săvârşească orice fel de compro» 
mis cu divinităţile străine, El e Domnul, “Dumnezeul 

- oştirilor; le aduce sprijinul său războinice împotriva 
neamurilor vecine rânduite sub semnul unor zei mai 
puţin puternici decât el. E de.asemeni acela care râns» 
duieşte viaţa socială, dictează legile şi=i alege pe şefi : . 
apare in visurile oamenilor ca să lesarăte .calea ce 
trebuie urmată şi asigură prosperitatea paşnică a câms 
plilor. şi răsplăteşte poporul, dar îl şi pedepseşte, De. 
câte ori, într'adevăr, Israel se lasă cucerit de farmecul 
primejdios al acestor genii autohtone cărora lahveh 
lesa poruncit să distrugă altarele! In afară de asta, el. 
le acordă o oarecare tărie, o existenţă reală acestor zel,. 
Hotărit, Iahveh rămâne zeul naţional carea învins,. 
care a îndepărtat divinităţile locale ca să dea aleşilor” 
săi pământul făgăduit.. Israeliţii nu au de altfel nicio 
hotărire “importantă care să nui fie cunoscută: vor 
trebui chiar să stăruiască pentru a obține 'să fie guvvera 
nâţi de un rege, şi lahveh e acela care îl arată pe -



84 . | E. AEGERTER | 
  

Saui lui Samuel, ca pe omul predestinat. Dar, recunos 

cându-l numai pe el ca zeu, cinstindu»l ca pe cel mai 

puternic dintre zei, ei socotesc totuşi că idolii cananes 

eni sau fenicteni posedă un fel de putere magică, un 

fel de înrâurire sumară. care se opreşte, în principiu, . 

ia marginile teritoriului lor. Apoi, ei văd în acest zeu 

mic caresi ocroteşte în deosebi, un ideal de dreptate. 

Iahveh judecă fără părtinire. Dacă sunt bătuţi de vrăje 

maşi, înseamnă că au săvârşit o greşeală şi că Iahveh 

îi părăseşte. Dacă cel drept e persecutat, după cererea 

batjocoritoare a lui Satan, şi dacă se: chinuieşte peste 

măsură, înseamnă că lahveh Îsa pus la încercare. Dar, 

“ispășirea odată trecută sub puterea îngerului rău, aha 

veh îl va răsplăti din nou pe vinovat cu toată dărnicia, 

Cultul ce î se cuvine e întocmit din sacrificii, din 

ofrande și din practici minuţios de formaliste- Israelitul 

_ sărbătorea prin bucuria procesiunilor şi a jertfelor anu» 

mite zile când se sotemniza munca agricolă, serbări ale 

pâinii fără aluat pentru secerișuri şi tabernacole pentru . 

culesul miilor, - anumite serbări de asemeni, mai mult 

sptrituale, -cum ar fi de pildă Yom Ka Kipurim, ziua” 

fertărilor,. sortită postului şi ştergerii păcatelor. Simbolul, 

punctul central, şi vizibil al acestui cult trebuia să fie 

chivotul de legi, un fel de cufăr portativ deasupra 

căruia doi heruvimi își întindeau aripile de. aur, în 

care se găseau închise tablele legii şi pe care Israeliţii 

le transportau uneori cu ei în toiul luptelor, ca semn 

şi prezență însăşi alui lahveh. Mai târziu, cultul se 

cențralizează. David îşi face din Ierusalim capitala sa, 

iar Solomon îşi clădeşte templul aci. Această centralie 

zare a regalității şi a sacerdoțiului întăreşte şi mai mult 

caracterul naţionat al lui lahveh. .. . E 

"Totuşi, acest ideal de dreptate” care tindea din ce în 

ce mai mult să-i caracterizeze pe zeul lui Israej, va 

jrebui să se precizeze şi să aibă urmări de cea mai
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mare importanţă. Aceasta va fi opera Profeţilor.. Pros 
feţii, mal cu seamă la început, au deslănţuit o reacţi= 
une foarte puternică! împotriva formalismului acestui 
cult, ducând o campanie plină de asprime împotriva 
nedreptăţilor sociale. Ei nu se temeau să facă să treacă 
exercitarea legii morale înaintea. ceremoniilor rituale, 
Isaia îl făcea să vorbească pe Dumnezeu însuşi: „Ce - 

» vol face cu mulțimea sacrificiitor voastre ? zice Etera 
nul. M'am săturat cu berbecii şi cu grăsimea vacilor 
Voastre... Incetaţi de-a mai aduna ofrande de prisos. 
Sufletul: meu urăşte serbările voastre, Invăţaţi să faceți 
binele şi căutaţi numai dreptatea...“ Nu şovătau să se 
ridice în numele lui lahveh, cu o elocvență -pe care 
veacurile n'au fost în stare s'o lipsească de strălucire, 

"împotriva abuzului de putere şi a goliciunii de inimă 
a celor bogaţi. leşind din caverna sa grav, posomorit, 
cu funia strânsă în jurul coapselor, Profetul, „nabi“. 
cobora în numele celui Etern săsi judece pe regi. lite 
se iveşte inaintea lui Ahab, îl tratează de hoţ şi ucis 
gaş, il vesteşte căzi vor linge câinii sângele şi că rea 
gina lezabel va fi sfâşiată de o haită, întrucâtamândoi 
au pe conştiinţă uciderea lui Naboth al lui |izreei. 

Dreptatea. însă nu e limitată la anumite categorii de 
făpturi şi nu e stăvilită de nicio frontieră. Ea trebuie. 
să se dovedească egală pentru toţi, în orice loc. Zeul, 
care o întrupează trebuie să aibă tendința, în spiritul 
credincioşilor săi, de a deveni universal. lahveh se 
transformă foarte mult din această clipă şi transformaz 
rea va lua sfârşit atunci când încercările şi lungul 
surghiun vor fi făcut să se răzvrătească poporul, uma. 
plând sufletul nevoiaşilor cu o puternică dorință de 
libertate şi de revanşă. Din acest moment, Israel îl sos 

- coteşte zeu unic nu numai pentru regatul său, ci pens 
- tru întregul univers, mal presus de toate celelalte dis 

vinităţi, cari pe vremuri fuseseră zei, dar mult mai
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slabi decât el, şi cari acum nu mai sunt, decât simbos 

furi ate aurului şi argintului şi nu mat au nicio reali= 

tate substanţială, Un Profet va declara chiar. că pă= 

gânii il adoră pe Iahveh fără să ştie, sub masca zeului 

_ or particular. Aci intervine o nuanţă ciudată, care 

constituie pecetluirea însăşi a monoteismului iudaic. 

lahveh, întrucât a devenit zeu universal, nu rămâne 

mai puţin zeu naţional. Hotărit, el e atotputernic, mult - 

mai îndepărtat de om ca altădată: nimeni nus Cons 

sultă, toți se supun legii pe care el a întocmit=o. Ton... 

tuşi, el nu e numai zeul care trebuie să domnească 

asupra lumii, ci zeul jidov.care se cuvine să cheme 

neamurile. Îa el, zeul pe care Israel e însărcinat, prin 

predilecție divină şi alegere eternă, săsl facă cunoscut 

omenirii întregi. El e zeul jidov al universului. Cei 

din urmă" Profeţi au sfârşit prin a recunoaşte că ziua 

lui Iahveh va răsări pentru Israel. În ziua aceea cultul 

va fi purificat, religia universălizată ; trimisul lui Iah» 

veh, Mesia, domn al păcii, îl va fi salvat. pe Israel ; 

fierul nu va .ma! sluji pentru arme, ci pentru pluguri; 

războaiele se vor fi incheiat; şi neamurile vor urca pe 

Muntele sfânt, spre Ierusalim. | a 

"Acest zeu atotputernic trebuia fără inconjur să fi 

creiat lumea şi cosmogonia iudaică, ce se găseşte înz 

treagă în Geneză, unde se povesteşte în ce chip sa . 

împlinit această creaţie. La început, Dumnezeu a făcut 

„ca universul să se smulgă din neant în şease zile; in 

- a şaptea zi, s'a odihnit. Lsa crefat pe Adam, bărbat, 

după chipul său, dândusi putinţa să stăpânească toate - 

celelalte făpturi, apoi din coasta lui a făcutio pe Eva, 

cea dintâi femee. l-a aşezat pe Adam şi pe Eva în 

Paradisul pământesc, oprindusi să mănânce din rodul 

copacului vieţii, dar Adam, după îndemnul Evei care 

fusese ispitită de şearpe, a călcat porunca. Dumnes 

zeu ia alungat pe:amândoi, osândinduzi pe el săsşi
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câştige pâinea în sudoarea frunţii, pe ea să nască prunci 
!în dureri. Oamenii se inmulţiră, apoi cel Etern, vă. 
“zandu-le răutatea, hotări să-i piardă. Totuşi, Noe, putu 
obține din partezi milostivirea; construi o corabie, 
'scăpă de potopul care inundase pământul, ajunse pe 
“culmea muntelui Ararat şi oferi un sacrificiu, în timp 

„ce Dumnezeu făcu din nou legătură cu omul, primind - 
"ca semn în văzduhuri, curcubeul. Mai târziu, Duma 
'nezeu i se arătă lui Abraham, făgăduind lumilor vii: 
toare întreaga ţară dintre Nil şi Eufrat. După îndez 
lungă vreme, rzinoi această făgădulală în faţa lui 
Moise, adăogând că avea să:l ocrotească pe el'și po» 
:porul ales. ă RE - 
„i: In cadrul acestei religii, ce devine omul după 

„ moarte ? Ideia supravieţuirii e în realitate legată aci 
de ideia pe care şi=o' făcea Israel despre Iahveh și 
urmează o evoluție paralelă. Soarta care il aşteaptă 
personal pe Israelit, a fost aşezată la început pe at 
doilea plan. Iahveh, după cum am văzut, e ocrotito» 
rul colectiv al poporului, În acest chip se interesează 
de gruparea omenească mai mult decât de om însuși, 
sau în orice caz, se interesează de om ca făcând parte 

“ din grupare. Omul primeşte pe pământ răsplata sau 
pedeapsa faptelor sale, beneficiază ori păgubește după 

- atitudinea generaţiei sale: mort, încetează desa mai 
simţi asuprâ-i imediata ocrotire a zeului. Iahveh nusl 
mai cunoaşte. Această concepție trebuia de altfel să se 
transforme in cernerea veacurilor. 

Atunci când Israeliţii constituiau încă un ansamblu 
de triburi nomade, ej credeau in „îndoit“, care res 
producea într'un fel de spectru fluid aparenţa însăşi a 
trupului. Acest „indoit“ era independent de trup, trăia 
Şi după moarte şi rămânea, cel puţin pentru -câtăva 
vreme, în legături de sensibilitate cu cadavrul. Putea 
deveni îngăduitor sau temut pentru cei vii. Inmormântat
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după toate riturile, înconjurat de provizii de arme, 

de bogății, mortul îşi prelungea în chip nelămurit viaţa . 

pământească, înteresândusse de soarta urmaşilor şi de ' 

cele întâmplate în neamul său. Lăsat fără îngropăciune ; 

şi uitat, el devenea. primejdios şi” putea să=și reverse” 

fireasca răzbunare împotriva celor cezl părăsiseră. An 

ceastă credință primitivă se va perpetua atunci când . . 

Israeliţii vor deveni un popor sedentar şi va explica * 

cultul datorat morţilor, anumite prescripţii legate şi: 

riturile particulare la înmormântări. Cultul consta 'în' 

ofrande periodice. Regulamentele interziceau pe de:o ; 

parte să fie lăsat osânditul.să=şi petreacă noaptea în 

locul unde fusese executat. In sfârşit, d. Lads a dat, 

asupra anumitor practici funzrare, pe cari le socoteşte - 

justificate prin grija „dea se rupe definitiv cu spiritul 

mortului“, desluşiri foarte curioase: părinţii defunctus 

lui, de pildă, își sfâșiau îmbrăcămintea, de teamă ca 
nu cumva ea să fi fost îmbibată de influența mortului, 

închideau ochii celui dus dintre vii la cei din urmă 

răsuflet, pentru ca „indoitul“ să nu scape mai'nainte: 

ca trupul să fi fost dus la groapă, şi pregăteau un, 

ospăț pentru vecini, ca să evite primejdia de-a mai 

stârni încă spiritul cu bucatele aşezate la masă. i 

Acest „îndoit“,: deşi încă legat de trup printr'o ră» 

mășiță de sensibilitate, „ mutilările cadavrului au un 

înțeles de suferință reală impusă morților, = coboară în 

Scheol, regatul inferior, unde oricine îşi reia, în alt chip, 

existența de pe pământ, şi unde toţi se găsesc grupaţi 

în triburi, în familii şi rămân sclavi sau stăpâni. Nimic 

nusi deosebeşte pe virtuos de cel încărcat de păcate ; 

şi unul şi altul şizau primit sus răsplata sau pedeapsa. 

Ei pot, deşi rareori, să scape - de îndepărtatele urmăriri, 

fie din porunca lui Dumnezeu, pentru a setrăi, - cei 

Etern, la rugămintea lui Elie, dăruieşte suflet trupului 

unui fiu al văduvei din Sarepta, - fie prin practici de
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magie ca să apară în ochii celor vii: Samuel, evocat 
de pitonisa din Endor, i se arată lui Saul. Pot chiar, 
ca în acest din urmă caz, să prezică _ viitorul. Găsim 
aci o corelaţie cu concepţia babiloniană de dincolo, 
unde omul va trebui să ducă 'o existență nelămurită, 

„după ce şi:a primit aiurea răsplata, dar viziunea. lui 
Scheol păstrează un ştiu ce seninătate superioară, fără 
suflete transformate în cucuvele, fără zeiţă cu cap de leu. - 

Această noţiune a [ti Scheol trebuia să se întunece. 
lahveh devenit zeu naţional, zeu unic al lui Israel, nu 
putea într'adevăr, să impărtăşească cu defuneţii cultul 
credincioşilor săi. Rezultă desaci o oarecare dare înapoi 
în ceiace priveşte desvoltarea unei -concepții morale. 
Israeliţii inaugurară un Scheol mai trist, mai letargic, în 
care sufletele trăiau într'un fel de aţipire foarte mult 
apropiată de neant, plutind chiar în înnăbușirea fiinţei, 
supuse unor condiţii care nu mai justificau întru nimic 
sacrificiile. Mai târziu, dacă nu chiar foarte târziu, 6 
nouă revoluție se desenează. Istoria, intr'adevăr, da o - 
desmințire foarte frecventă afirmației după care cel drept 
primea încă fiind în viață răsplata în legătură cu vira 
tuţile sale. Foarte adeseori, Israel asista la triumful o« * 
braznic al păcătosului,.la chinurile tăcute ale celui nes 
vinovat. Exemplul tragic al Macabeilor u fost o loviz 
tură pentru -imaginaţie. Pe de altă parte, ideile elenice 
asupra nemuririi sufletului incepeau să se înfiltreze în 
Palestina. lahveh devenind zeu universal trebuie să dom= 
nească în acelaş timp asupra morţilor ca şi asupra celor 
vii şi să întindă dincolo de agonie răsunetul faptelor 
omeneşti. S'a început prin a se admite că cei drepți 
trăiau în amintirea lui Dumnezeu, apoi [i s'a admis 
adevărata nemurire. A intervenit teoria judecății. Dar 
vechia concepție ebraică legată de viaţă, de materie, 
de bunurile ce pot fi atinse, n'a desarmat: învierea va. 
Îi trupească, cei drepți vor învia în carnea lor ca să 

m
a
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ia parte la triumful final al! lui Israel. Maântulrea nec» 
mului nu exclude desaci 'nainte mântuirea individului. 

_. Această vedere nouă n'a fost totuşi acceptată de toţi 

Jidovii. Un oarecare număr au rămas partizani ai prin» 

cipiului unei răsplătiri imediate şi al unui destin colectiv, 

chiar cu prețul nedreptăţii: „Cu atât mai rău pentru 

omul cucernic care cădea într'o epocă de necredinţă, 

va scrie Renan; el indura ca şi ceilalţi nenorocirile pu= 

blice, urmare a necredinţii generale“. La începutul erei 

noastre, Fariseii susțineau doctrina învierii, iar Saduceii 

se rosteau împotriva oricărei vieți viitoare. Chiar şi 
" astăzi o mare parte dintre Jidovi socotesc că .viaţa e» 

ternă ar fi un dar de prisos, şi tocmai pentru aceasta 

nădăjduiesc mai mult la o fericire pământească, îngă= 

duită prin bunătatea lui Dumnezeu, nădejde asupra căreia 
păstrează însă anumite rezerve. - | . 

Cucerirea lerusălimului de către Titus, în anul ZO, a 

dat naştere marei împrăştieri a lui Israel în lume. Dar 
în acest timp Creştinismul îşi iuase avânt. -



Ă . 

CREŞTINISMUL 

Religie de mântuire, Creştinismul se poate reduce, în 
„finiile lui mari, inaintea schismelor ce lau sfâşiat, la . 

- tema următoare: întrucât omul nu s'a supus voinţii lui 
Dumnezeu in Paradisul pământesc, e despuiat de întâile 

-lui însuşiri şi întregul neam omenesc duce în spate po» 
Vara acestui păcat original. Dumnezeu, totuşi, voind 
săsi mântuiască pe oameni, a prevăzut izbăvirea sortită - 
să răscumpere omenirea vinovată şi operată prin sacris 
ficlul sângeros al Fiului său. Isus=Cristos, intrupare a: 
colei de a doua persoane din Stânta Treime, a cărui 
ivire a fost prezisă de Prooroci, a fost răstignit, după 
ce a întocmit Biserica cesşi continuă opera pe pământ; 
Biserica e soctetatea creştinilor uniţi prin aceiaşi cres - 
dință, primind aceleaşi taine, supunându:se aceloraşi 
autorităţi religioase ; omul posedă liberul arbitru, se poate 

- mântui tot atât de bine prin faptele sale ca şi prin crea 
dința sa, şi să se bucure de mijlocirea sfinţilor: el par» 
ticipă, prin Eucharistie, trupul şi sângele lui Cristos, 
în. care se reinnoieşte sacrificiul Patimei, la misterui 
Izbăvirii ; după moarte, e supus Judecăţii lui Dumnezeu 
şi primeşte o răsplată sau o pedeapsă care au acelaş: 
caracter de eternitate ; la sfârşitul veacurilor, o judecată | 
generală va urma după învierea trupului,
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Religia creştină pune trei probleme: problema lui 
Isus, problema originelor Bisericii, problema tradiţiei 
Bisericii. Vom căuta s'o desluşim -pe scurt pe fiecare 
în parte. “ 

.g 

e * 

Poporul evreesc trăla de multă vreme în friguri. Des 
zastrele, exilul, îl copleşiseră, plecându»l asupra. lui îns 
suși și asupra amintirii gloriei apuse, dar și asupra nă= 
dejdii că, prin istoria şi credința lui, avea să ajungă la 
un triumf final. El știa că zeul său nusl va părăsi în 
gheena socială. Opera Macabeilor putea să se prăbus 
şească: ivirea lui Mesia flutura în_visurile lui avide, a 
lui Mesia care, precedat de Elie, trebuie să scape Lerus 
salimul, săsi restabilească domnia pe pământ. O astfel 
de aşteptare, sortită să chinuiască întregul gând evreesc, 
se exterioriza periodic în revolte violente împotriva 
puterii romane, revolte pururi înnăbuşite. Cea mai mare 
parte” dintre cei ce puneau preţ pe ivirea lui Mesia, 
şi=| înfățișau într'adevăr ca pe un liberator strivindusl 
sub călcâi pe străin, Gustul materialist al lui Israel se 
regăseşte aci generator de dezordini. Un grup de crez 
dincioşi, Zeloţii, îndemnau la nesupunere. Alţii, ca de 
pildă fariseii, îndărătaici păstrători ai legii, cazuişti ci= 
călitori, 'neasemuit de influenţi la Ierusalim, nu încus 
viințau pornirile acestor agitatori, striviţi de îndată ce 
se iveau, şi cari işi închipuiau- că vor fi actorii tragea» 
diei ce se pregătea. Întreprinderile înnăbuşite, ca aceia 
a lui luda Gaulonitul, n'au făcut să sporească mai puţin 
credința în aceia care, într'o zi, avea să primească spris 
jinul divin. Convotbiri aprinse în sinagogi, agitaţii pe 
străzi, răsuflete de flacără în inimi. Atmosfera devenea 
greoaie, neliniştită, încărcată de mânie şi de presimţiri, 
străbătută uneori de' ciocniri de arme.
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Isus îşi incepu propovăduirea către al treizecilea an 
al erei care trebuia să purceadă dela el. Primise botezul 
lui loan, pe care îl va arăta ca pe Elite reintrupat. Ceia 
ce ştim despre el se găseşte în Evanghelii şi în Epis= 
tolele “Apostolului Pavel, dar aceste opere fiind culegeri 
de edificare mai mult decât biografii, nu ingădule să 
se poată întocmi o istorisire cronologică a vieţii sale. 
Ce vedem totuşi în ele? 

El propovăduia Impărăţia lu Dumnezeu.Propovăduia 
un Dumnezeu al iubirii după un Dumnezeu al dreptăţii. 
Aducea revelaţia marei îndatoriri omenești: cinstirea 
lui Dumnezeu prin curăţenia vieţii lăuntrice, socotirea 
lui Dumnezeu ca Părinte al oamenilor, fraţi între ei. 
Sfărma astfel formalismul, temerea şi ura. Căuta de altfel 
deslegarea unor probleme nu sub unghiul naţional, ci. 
din punct de vedere universal. Având conştiinţa vocației 
sale mesianice, el făcea să se lumirieze cadrul convenz 
ționai intrezărit de Prooroci. Jidovii aşteptau distrugerea 
legilor romane, şi iată ce spunea el: „Fericiţi iubitorii , 
de pace!“, indemnândusi astfel să:şi plătească tributul 
faţă de Cezar. Jidovii îşi imaginau un lerusalim transa 
figurat, devenit capitala lumii, odată cu invierea drep= 
ților lui Israel. ŞI fată că el chiamă toate neamurile să 
să bucure de cuvântul bun, să soarbă din apa scoasă 
din puț de Samariteancă, în timp qe propovăduia ruina 
Templului. Şi vechiul vis materialist al lui Israel se 
spiritualiza prin El. | 

Isus expunea credinţa nouă în parabole care au îns 
cântat generaţii. Intovărăşit de cei doisprezece apostoli 
aleşi dintre pescari, oameni paşnici din ţinutul Tiberis 
adei, colinda drumurile, vorbea în sinagegi, cobora 
printre umilii. săi prieteni, sta ia masă cu oamenii de 
afaceri, şi crinul, barca, viţa, totul Îa el era un pretext 
pentru ficțiuni, deschizând perspective morale infinite. 
[i arăta în Samarinean pe adevăratul aproape, în săracul
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Lazăr pe cel care se bucura de bunătatea lui Dumnezeu. 
O neasemuită poezie întreținea în cuvântările lui o pros» 

„peţiune fără sfârşit. Povestea fiului risipitor a induioşat 
poate. multe inimi, aceia a lucrătorilor dela ceasul al 
unsprezecelea a înăbuşit multe temeri, iar opaiţele fes 

“ cioarelor înțelepte şi ale fecioarelor nebune mai pâlpâie 
încă, aimboi minunat, în închipuirea oamenilor. Scene 

- „repezi au trezit pentru veacuri imagini vii: el o învia 
” din morţi pe fica lui lair, o ierta pe femeea păcătoasă, 
binecuvânta dinarul văduvei, o lăsa pe Maria Magda= 
lena săsi verse pe picioare urna cu miresme. Dar, în 
acelaş timp, se ridica cu o temută energie împotriva 
rigorismului miop, împotriva înterpretării inguste a saa 
batului, îi exalta pe săraci, îi osândea pe bogaţi, alunga 
cu pleasnă de bici pe vânzători din Templu, vestea jus 
decata supremă şi spunea că avea să se întoarcă în cus' 
rând pe deasupra norilor ca să-i judece pe oameni. . 

Propovăduirile lui f„au înduioşat pe preoţi şi anumite 
grupuri de jidovi. Venit la Ierusalim, a intrat în oraş 

„călare pe un asin, înconjurat de discipolii săi cu ramuri 
verzi în mâini şi strigând: „Osana Fiul iui-David!“* 
Trădat-de unul dintre apostoli, luda Iscarioteanul, a fost 
dat pe mâna Sanhedrinului, Osândit ia moarte de mas 
rele preot Caiafa, șia văzut osânda întărită de Pontiuss 
Pilat, procuratorul Iudeii, delegat al autorităţii romane, 
A fost răstignit între doi tâlhari. Discipolii îngroziţi, au 
fugit, Dar femeile ducându:se în zori (a mormânt, lau 
găsit gol. MariasMagdalena lea zărit după aceia, în gră» 
dină, şi a strigat: Rabbi! (Stăpâne!). Lucrurile luau cu 
totul altă întorsătură, - aaa Si 

Critica modernă a studiat în amănunțime Evanghe» 
iile. Nusi voi arăta aci decât numai pe reprezentanții 
cei mai autorizaţi ai exegezei franceze, In Școala ortos 
doxă Grandmaison și P. Lagrange au adus, menţinând 
tradiţia catolică, o reîntinerire a metodei. Guignebert”
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şi. Loisy, cari au întrupat şcoala radicală, n'au acceptat 
ca istorică in povestirea Evangheliilor decât arestarea 
şi crucificarea lui Isus, fără ca, de altfel, să=și menajeze 
rezervele. Goguel, care aparţine şcoalei protestante, 
slujit de o vastă erudiție, acordă textelor evanghelice 
mai multă soliditate, Pe de altă parte, într'o teză sus 
mară, ca urmare a mărturiilor contimporane în legă= 
tură cu începuturile Creştinismului, Dr, P. L. Couchoud 
ajunge la incheiera neistoricităţii lui Isus, care ar îl un 
zeu progresiv umanizat, „Să lăsăm omul, serie el, şi să 
păstrăm zeul“, : 

* 

» -% 

Dată fiind învăţătura iul Crist, în ce chip s'ă mani= 
festat activitatea Bisericii? Se cuvine să ne oprim aci 
la opera Sfântului Pavei, care a luat o' parte covârşis 
toare la pregătirea ei prin elaborarea doctrinei Crucii - 
și prin propovăduirea Evangheliei către Păgâni, 

Saul, originar din Tars, şi care trebuia să se numească 
după convertire Paul, a început.prin asi persecuta pe 
creştini, apoi s'a transformat pe de-a 'ntregul priritr'o 
nălucire care la culcat la pământ pe drumul Damass 
cului. Neobosit propovăduitor al Evangheliei, a stră» 
bătut Asia Mică, Grecia, s'a dus la Roma, a scris nus 
meroase' și substanţiale epistole către primete comuni» 
tăți creştine şi a furnizat desasemeni documente de cea 
mai mare importanţă asupra clipelor iniţiale ale Creştis 
nismului, + E 

A fost Apostolul iubiri! întru Cristos și al justificării 
prin lege. A făcut ruptura între legea mozaică, pe care 
socotea s'o distrugă prin moartea |ui Isus, şi noua Lege, 
între întreg vechiul formalism ritual și instaurarea nouă 
a vieţii lăuntrice. Doctrina sa, sprijinită pe păcatul ori, 
ginai şi pe izbăvire, a pregătit tezele teologiei viitoare.
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Crist s'a născut, a suferit, a murit pentru oameni. Prin 

et omul poate de»aci 'nainte să se salveze unindu»se cu 
sacrificiul său, nu prin merite sau prin fapte bune ca 

pe vremea anterioară dramei Calvarului, ci prin Cre» 

dința în mântuire, Această credință necesară şi îndess 

tulătoare ne este înlesnită gratuit de Dumnezeu. Unirea 

omului cu Isus Cristos: se cuvine ca omul să trăiască 

în Crist, 'să învieze în Crist: „Eu trătesc, scrie el, un 

Crist trăieşte în mine... Vom îi mântuiţi prin Milostivire 
şi prin Cruce“. . 
"Dar dacă legea jidovească e curmată, legea nouă 

trebuie să fie propovăduită tuturor neamurilor. Pavel 
se isbeşte aci de comunitatea din lerusalim, rămasă încă 

legată de anumite practici evreeşti. Dar el porneşte.cu 

îndrăzneală” în lumea păgânilor şi le face cunoscută 
vestea cea nouă. Momentul e prielnic. Această febră 

mesianică ce Îsa chinuit pe Israel, se aprinde, prea puţin 
diferită, în întreaga lume mediteraneană. Mulțimea oa+ 
menilor, obosită de atâtea transformări, grea de atâtea 

experierițe religioase, aştepta un mântuitor. Păgânii în« 

__clinau bucuros spre un fel de moncteism, spre religiile 
mântuirii ce le erau oferite de Orient. Un_mântuitor ? 

Nu i se dăduse titlul acesta iui August ? Terenul părea 
de altfel mai prielnic la popoarele politeiste decât la 
Jidovi. Ideia unut om, fiu al lui Dumnezeu, trebuia săsi 

mâhnească pe Jidovi, al căror monoteism s'a desvăluit 

totdeauna foarte umbrit. Păgânii, dimpotrivă, imbibaţi 

de istorisiri mitologice, “nu puteau să se mire că un zeu 

putea să aibă un fiu printre oameni. Pe de altă parte, 
persoana însăşi a lui Crist aducea un element de clari» 

tate : zeii mântuirii din religile orientale aparţineau Îes 

gendei, aventurile lor omeneşti amestecândusse cu as 

cele ale Demetrei'sau ale lui Osiris, Care era realitatea 
„for? Ori era vorba, de astădată, de un zeu pe care 

propovăduitorii lui îl văzuseră, care stătuse de vorbă
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cu prieteni încă în viaţă. Câţi dintre păgâni, dintre săs. 
raci, dintre sclavii înduioşaţi de condamnarea evanghes 
lică a bogatului sgârcit, îl.ascultau fără-surprindere, cu 
simpatie, pe Pavel din Tars, omuleţul acesta suferind 
şi înflăcărat, chinuit de neastâmpăr şi de geniu, care le 
aducea numele, amintirea imediată, chipul însuşi al a» 
cestui „zeu necunoscut“, pe care il adorau pân aci fără 
săl cunoască? 
„Noua religie s'a răspândit cu iuţeala fulgerului, dar - 
era vorba mal cu seaină, pentru credincioşii grupaţi în 
mici comunităţi, de o simplă pregătire cucernică întru 
apropiata venire a ]udecătorului. Dar anii trecură şi 
Crist nu 'se mai ivea deasupra norilor.“ Trebuia să se 
întocmească un sistem, să se clădească o Biserică, să 
se aştepte cu răbdare ivirea îndelung prelungită. ŞI a= 
ceastă Biserică, înaintând prin veacuri, tiu Stâşiată de 
schisme. NR 

* » 

A fost la început o destul de iungă perioadă de spe» 
culatii metafizice. Importante probleme, căre nu se înz 
fățişau în spiritul acelor ce priveau sfârşitul lumii ca 
de neinlăturat, se” puseră începând din secolui a] Ilslea. 
Dogmele se elaborară şi ele în incinta Conciliilor. Unui 
din marii teologi ai acestei epoci a fost Sfântul Augustin, 
care a subliniat interesul chestiunilor fundamentale, ca | 
acelea ale iertării. In această atmosferă” de discuţii spea 
culative, prima schismă trebuia în mod firesc să ducă 
la cearta în legătură cu o. teologie pură. În realitate 
era- vorba, în disensiunile ce. s'au agravat necontenit 
între Bisericile din Occident şi Orient, de o profundă 
opoziţie de caracter. In faţa Bisericii: din Roma, orga» 
nizatoare, moştenitoare a tradiţiilor Imperiului, îndes 
mânatecă în precizările juridice, Grecii apăreau ca ro». 
stitori neobosiţi, cuprinși de:o îndărătnică dialectică, 

7
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Pe de altă parte, transferarea la Constantinopol a scaue 

nului Imperiului ii înclina să considere că autoritatea 

__ religioasă se deplasase odată cu puterea civilă. Ei ii 

reproşau Romei, în răstimpurile măruntelor încăerări, 

desa le fi impus celibatul preoţilor, desa nu se cânta 

Aleluia în timpul postului, desa se mânca pâini azime, = 

dar ruptura! era consumată atunci când refuzară să 

admită, că Latinii, că Sfântul Dufi era una cu Tatăl şi 

cu Fiu. Leon IX aruncă anatema asupra lui Mihail 

Cerularius, patriarhul Constantinopolului, şi legaţi, săi, 

așezând actul de excomunicare pe altarul Sfintei Sofii, 

işi scuturară sandalele pe lespezile prayului, strigând: 

„Dumnezeu să ne judece !“.: 

“Biserica ortodoxă, despărțită astfel de Biserica ro» 

mană, a stabilit o ierarhie, o disciplină, care erau 

numai ale ei. Autorităţii unice a Papei fisa substituit 

responsabilitatea împărțită cu Consiliul ecumenic. Cei 

patru patriarhi ai Constantinopoluiui, Alexandriei, Anţio» 

hiei şi lerusalimului, îi călăuzesc impreună pe credincioşi, 

Din punct de vedere esenţiai, acel al doctrinei, ea lasă 

să se înţeleagă că mântuirea se poate cuveni prin faptă, 

dar îndepărtează amestecul sfinților odată cu vânzarea 

îngăduinţelor, A păstrat aceleaşi taine ca şi Biserica ro» 

mană; dar imparte Euharistia sub cele două specii, 

Din punct de vedere disciplinar, acceptă căsătoria pre» 

oţilor,. dar el interzice a doua căsătorie, şi recunoaşte 

instituția monahică. Din punct de vedere liturgic, în 

sfârşit, întrebuinţeză ia ceremonii limba naţională. A. 

şadar, ieşia din schismă mai mult printr'o chesiiune de 

formă, .. pi 

Evenimentele politice, cucerirea turcă, îi stânjenea 

desvoltarea în ţările de unde își trăgea obârşia. Pe 

de altă patte, ea s'a întins în Bulgaria, în Serbia, în 

Rusia. Foarte conservatoare, prelungind rituri foarte 

vechi în ceremonii somptuase,.e oarecum prea băţoasă
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in Sfințenia ei, apărând fastuoasă şi întru câtva ne» 
mișcată. a - | 
„Evul mediu, = din nenorocire plin de prea multe 

ruguri, de prea multe torturi, de prea multe super= 
stiţii, dar pentru un moment realizând această mare 
patrie spirituală care e creştinătatea, - a fost străbătut: 
de două curente profunde, unul înfățișând o vastă 
sforțare intelectuală, celălalt manifestându»se printr'o 
dărnicie sufletească. | | 

Mişcarea intelectuală s'a: manifestat la inceput prins 
tr'o încercare de compromis între liGera cercetare și 
credinţă, apoi, ceva mai târziu, printr'o incercare de 
sinteză a filosofiei antice şi a dogmei. Scot Erigăne, în 
al IX-lea secol, -cu o lărgime de vederi admirabilă, a 
trasat tabloul devenirii universale, afirmând că orice 
conflict întze rațiune şi revelaţie nu poate să fie 
decât aparent. In secolul al Xizlea, sfântul Anselm a 
căutat să dea, în legătură cu existenţa lui Dumnezeu, 
o dovadă iniţială, rămasă celebră. Dar-marele nume 
care a răsărit din mulţimea teologilor. medievali e acela 
al sfântului Toma (1927.1974), care a incercat să cons 
topească dogma cu doctrina lui Aristot. Opera lui prins 
cipală o constituie Rezumatul. Mulțumită unei dias 
lectici îndemânatice, el împacă cu. gândul creştin anu» 
mite principii de aristotelism, utilizând teorii arabe şi. 
ebraice şi îmbogăţind astfel teologia cu un aport filo». 
sofic a cărei importanţă e considerabilă. 

Mişcarea mistică a fost reprezentată colectiv prin 
crearea marilor ordine monastice, individual prin mafştrii 
eminenţi ai ascezei. Sfântul Francisc din Assise a străs 
lucit ca o flacără pură de dragoste divină, un fel de 
Crist al Evului Mediu, una din figurile cele mai atră« 
gătoare ale umanităţii, călugăr exotic care a primit 
pe muntele: Alverno stigmatele crucificării şi a redess 
chis, în aceste vremuri de silogisme, izvoarele, îndes=
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lung secate, ale naturii. Se cuvine săsl numim desase» 

meni pe inițiatorul: misticismului “german, pe Eckart 

(12661327) „preafericitul“ care tindea la unirea” cu 

Dumnezeu prin metoda intelectuală; pe Ruysbroeck 

Admirabilul (12941371), autorul Incoronării Nunţilor : 

spirituale, care, retras in mânăstirea din Groendatl, a 

descris treptele ascensiunii mistice: pocăința, urmărirea. 

Spiritului, neființa prin Dumnezeu; pe sfânta Tereza 

(1505215892), în acelaşi timp călugăriţă plină de extaz 

şi organizatoare de un simț practic remarcabil; . pe 

sfântul Jean de la Croix (15491591), care a vorbit 

minunat despre încercări şi despre triumf, despre noapn 

tea sufletului şi legătura cu Dumnezeu. Se cuvine de» 

_asemeni săsi amintim pe toţi călugării cari, în mânăss 

tiri, îşi împrăştiau sufletul la picioarele însângerate ale 

Mântuitorului. e a 

Astfel, simbolizând cele două înalte aspecte ale as 

cestei epoci, glasul lui Thomas d'Aquino se ridica, în- 

plină strălucire a scolasticei, în Universitatea din Paris 

şi, printr'un crepuscul al secolului al XIVelea, I/mitafia 

lui lisus Christos îşi aprinde opaițul blând şi melancolic. - 

Totuşi, Biserica se strecura spre abuzuri administra 

tive şi scandaluri interioare. Luptele Papilor şi anti 

„Papilor, traficul de indulgenţe, strălucirea puțin aposs 

tolică a curții pontificale, impuneau o reformă. Roma 

o făgăduiia, Luther a fost acela care a provocat:o. 

- Călugăr augustin, pătruns de doctrina sfântului Pavel, 

Luther a intrat în conflict cu papalitatea pe tema vân» 

zării indulgențelor. Inflăcărat, deo îndrăzneală neşovăs 

cinică, deo elocvenţă turburătoare, gras şi voinic, era 

- temut în acelaş timp prin mistică “şi speculație. Favo= 

_ zizat de decăderea papalității, de istovirea unei scolass 

tici în agonie, de atenţia îndreptată spre studiul Bibliei, 

de râvnă de neatârnare a. principilor, iupta lui cu 

Roma s'a lărgit într'up conflict general, atingând Biserica
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însăşi. Alungat din ţară, Luther a opus o întreagă 
doctrină doctrinei oficiale, trezind o mare mişcare de 
opinii, . - 

| PE socotea că Roma făcuse să devieze doctrina lut Crist, 
„ Substituia autorităţii generale a Bisericii autoritatea 
personală a credinciosului. Declara că ştiinţa reli» 
gioasă nu se găsea în deciziile pontificale, ci exista 
întreagă numai în Biblie. Propovăduia justificarea 
prin credinţă, condamna instituția monastică, fondată | 
pe justificarea prin faptă, odată cu indulgenţele, cu 
purgatoriul, cu amestecul sfinţilor. Nu recunoștea drep» 
turite szolasticei în controlul credinţei prin rațiune. Nu 
păstra dintre taine decât botezul, şi Euharistia sau trua 
pul şi sângele lui Crist, se amesteca cu pâinea şi cu. 
vinul fără să le suprime. Aşa a decretat el individuas 

- lismul credinţei şi primatul Scripturii. Era o schismă 
"asupra problemelor de fond. - 

Calvin a fost cealaltă figură a Reformei, mai sum» 
bră, mai absolută. A stăruit asupra dogmei predestiz 
nări declarând că Euharisthia nu e decât simbolul lui 

rist. 
Ca să combată Reforma, Soborul celor treizeci (1546= 

1563) a întreprins o definiţie completă: a dogmei. Pro» 
„ testantismul de esenţă individualistă a evoluat necesar 
-.. în secte numeroase, Cult, spirit, totul în ei se opune 

Catolicismului. Acela care, venind să viziteze neases 
muitele biserici italiene, urca pe străzile înguste, atât 

” de evocatoare în legătură cu trecutul, şi pătrunde în 
catedrala Sfântul Petru, în acest templu grav şi gol, - 
simte profund că e vorba aci de două lumi. 

Biserica catolică şisa continuat desvoltarea proprie, 
accentuândusşi spiritul de autoritate, = Syllabus, infas 
ilibitate pontificală, — carâcterul de universalitate, = hi= 
rotonirea episcopilor de culoare, - şi mai cu seamă după 
Leon XIII, politica sa socială. În cernerea fiecărui veac,
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ea a trebuit să-şi apere doctrina impotriva disensiunilor 
interioare sau atacurilor dinafară: in veacul al XVil.lea 

împtriva jansenismului, în secolul XVIIl»lea impotriva 

filosofiei enciclopediste, în veacul al XIX»lea, împotriva 

liberalismului. Cea din urmă tendință care a amenine. 

țatso în integritatea ei a fost, la începutul acestui veac, 

aceia a modernismului, care se basa pe cele două prin» 
cipii ale evoluţiei şi simbolismului. Moderniştii revizu» 
iau întreaga cunoaştere a divinului şi istoria însăși a 

Bisericii; ei socoteau că în caz de conflict între tradiţia 

creştină şi ştiinţa modernă, trebuia să se adapteze tra» 
„ diţia 1a ştiinţă. Această erezie intelectuală a fost con» 
damnată de Pius ai Xelea. 

* 
E _* 

Cu gând parcă să realizeze profeția fondatorului său, 
Creştinismul a fost judecat în diferite chipuri: Clemens 

ceau a putut vorbi la tribună despre „acest mare fese | 
nomen al Creştinismului care impovărează istoria“, atunci 

când Taine vedea în el perechea de aripi de cea mai 
mare trebuință omului ca să se poată ridica deasupra 

pământului. Cadrul acestui studiu exclude o polemică 

de âcest fel, Dar, dincolo de Thomas d'Aquino şi de 
“Ruysbroeck Admirabilui, dincolo de Mihail Cerularius 

şi de Luther, dincolo de diviziunile doctrinale, rămâne 

personalitatea însăși a lui Isus care dă toată tăria şi tot 
înţelesul acestei vaste mişcări religioase. A lăsat milis- 
oanelor de credincioşi o regulă de morală, o lumină de 

_ eternitate. A lăsat omenirii întreaga nălucire a Fiului O, 
mului, aşezat pe marginea puţului iui Iacob, vestindusi 
Samaritencei instaurarea cultului pur şi adoraţia Tatălui 
în spirit şi în adevăr. =



XI 

1SLAMISMUL 

Istamismul e cea din urmă religie fondată pe planeta -. 
noastră, Ea oferă un timp de pur monoteism. Și poate 
tocmai fiindcă e relativ recentă, ne îngăduie să urmărim, 
într'0 clară lumină istorică, pricinile nașterii şi etapele 
desvoltării sale, Şi tocmai fiindcă e monoteistă, ne îns 
găduie iarăşi să constatăm, în chip desăvârşit, înrâurirea 
unui om în recunoaşterea unui zeu unic de către mul» 
țime. Dar religia, sau după cuvântul însuşi al profetului 
ei, practica ascetismului monastic, e inlocuită prin exers 
ciţiul sfânt şi nu ne îngăduie comparații folositoare cu 
progresele religiilor anterioare: credința neclintită. fa ea, 
se găseşte de cele mai multe ori în forța armelor. 

Apariţia ei este opera unui om de înaltă valoare, de:o 
extremă energie, diplomat foarte îndemânatec în acelaş 
timp,, profund sincer, dar bolnav şi vizionar. Tăria tre» 
buia să»i vie din faptul că doctrina sa răspundea po» 
somoritelor şi grabnicelor aspirații, în timp ce prezice» 
rile sale nu puteau decât să exalteze orgoliul naţional. 
In afară de asta, Aratii primitivi recunoșteau foarte bine, 
pe lângă copacii şi pietrele pe care le venerau, un 
oarecare'număr de divinităţi, ca Alah, care întrupa forța 
cuvenită divinităţilor fecundității, domnind într'o largă 
măsură în Asia occindentală, ca zeul pământean Hobal,
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sau zeul ceresc Shameh, ca desasemeni, stelele Pleiadei,- 

dar toate orașele, păstrându,şi zeul particular, socoteau 

pe Alah ca zeu suprem. Era aci o vagă schițare mos 

noteistă, o tendinţă deja afirmată spre concepția unul 

zeu, nu numai superior, ci unic. N 

“ In realitate, către secolul al Vllea, religia arabă slăs 

bise de îndelungă vreme, diluândusse. O lume de plăceri 

şi de poezie domnea peste cetăţi, până și la nomazii din 

marile nisipuri: cu toată solemnitatea serbărilor cari, în 

fiecare an, umpleau Meca de pelerini şi de entuziasm, 

Sar părea că vechia credință în zei sa uzat pe încetul. 

Pe de altă parte, o aruncătură de ochi asupra geogra» 

fiei spirituale în aceaste regiuni, poate lesne arăta că 

religiile creştine şi ebraice, amândouă monoteiste, o: 

cupau districte arabe destul de întinse. Spre apus, foarte 

aproape de Abisinia, Creştinismul făcuse progrese ime 

portante, Spre miazănoapte, în câmpiile semitice, el se 

găsea ocrotit de suveran. În oazele din sud, triburi no» 

made adopta chiar religia nouă. In Arabia, comunităţi 

jidoveşti se arătau active şi hotărite. Câte puţin pretuz 

tindeni, spirite neliniştite sau preocupate de ideal, sim» 

ţeau trecând peste conştiinţele sterile acelaş vânt arzător 

al unei regenerări misterioase, al unei reimprospătări a 

sufletelor. 
In această ţară şi în această atmosferă s'a născut Mas 

homed în anul 570, la Meca, depinzând atunci de tris 

bul Koreişiţilor, oraş a cărei veche zeiță era Manat 

şi al cărui templu, -Kâsbă, ascundea două fetişuri ces j 

lebre; o piatră albă şi o platră neagră. Se cobora din» 

tr'o familie ajunsă aproape săracă şi de rang mediocru. 

Murindusi părinţii, a fost crescut de unchiul său. A 

avut o tinerețe anevoioasă şi a început prin a păzi că» 

mileie, -apoi s'a însurat cu o -văduvă, Khadigea, care 

ţinea prin el al treilea bărbat şi care îi aducea o avere 

destul de însemnată: A trăit astfel ani indelunggaţi, fără
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ca nimic să fi făcut să se prevadă caracterul mistic pe. 
„care avea săsl scoată la iveală. | A 
:. “Dar, în momentul când ajunsese Îu vârsta de patru» . 
'zeci de ani, atunci când se retrăsese ca de obicei ca să 
mediteze într'o vale singuratecă, avu o ciudată vedenie. 
Un înger i se arătă inaintea ochilor, venind din partea 
celui Prea Inalt, şi făcândusi cunoscut că Dumnezeu îl 
alesese ca să transmită poporului său o revelaţie scrisă. 
Alte apariţii urmară, în răstimpul cărora el nu se putea 
intoarce spre niciun orizont fără să vadă plutind în lus 
mina zorilor o figură inaripată. A trecut prin perioade 
de temeri, închipuindusşi că e stăpânit de demon, și 
de indoieli, crezând că totul a fost numai vis. Nevasta 
lui, pe care o pusese în curent cu aceste neliniști, la 
susținut în timpul încercărilor, ațutândusl să aibă îns 
credere în el însuşi, Totuşi n'a. întreprins proorocirea 
decât după câteva anotimpuri de aşteptare chinuitoare. 

__ Această idee a unei noui revelații, pe care i:0 inspl= - 
rase îngerul, se află în centrul însăşi al doctrinei lui 
Mahomet. El a găsit-o, în realitate, în sistemele creştin 
şi ebraic, pe cari nu le cunoştea de altfel decât foarte 
puţin, erudiţia lui reducândusse Îa |itesatura rabinică şi 

__ Sa evanghelia copilăriei lui Isus. Dar principiul însuşi 
ia fost deajuns: Dumnezeu a vorbit poporului evreu, 

” făcândusi beneficiarul unei revelații scrise. E firesc. deci 
ca el să adreseze Arabilor o revelaţi; 'care să fie nus 
mal a lor şi să se adapteze la mentalitadea lor. Pentruce 
ar face o deosebire între cele două popoare înrudite, ei, 
zeul dreptăţii? | 

Ori, e timpul ca această revelaţie să fie dată poporului - 
şi să fie auzită de el: Sfârşitul zeilor se apropie, de»a» 
semeni judecata oamenilor. Mahomed a fost: uimit, 
întradevăr, de ideia judecății şi se ingrozeşte di apros. - 
pierea ei cu putință, Prezicerea lui a fost temere cât şi 
iubire. Temere de Infern, temere de supliciile e:erne.
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Această ameninţare il îngrozeşte. Şi iată că în preajma 
lui bogatul are inima aspră, pe când săracul, în mizeria 
lut, nu se gândeşte decât la Dumnezeu. Dumnezeu pen» 

_tru Mahomet, e acelaş Alah al strămoşilor fătăcitori, 
dar un Alah devenit. zeu -unic şi atotputernic, Alah 
cunoaşte toate lucrurile. Omul e deci predestinat, dar 
„Alah nuzl sorteşte decât binelui, lăsândusi păcăcătosus 
lui putinţa de izbăvire. Trebuie totuşi ca credinciosul 
să grăbească pregătirea justificării sale. Stăpânul care 
a înnecat neamul omenesc în valurile potopului şi a 
distrus Sodoma, e-gata săsi mângâie pe cel răi şi orice 

„făptură omenească e răspunzătoare în faţa lui, personali, 
de toate ăctele sale: Ceasul odată venit, el ii va judeca 
pe oameni, le va deschide celor drepţi porţile Paradis 
sului şi-i va prăbușşi pe cei răi în Infern.. Toate aceste 
adevăruri îi erau transmise pe măsura predicărilor lui 
de către Arhanghelul Gavril şi el însuşi le dicta, sub 
forma de versete, discipolilor săi, care aveau datoria să 
le unească după moartea sa ca să întocmească Cos 
ranul. 2 o . 

* - Chemările lui cad la început în indiferență. Nevasta 
lui a fost cea dintâi care s'a convertit, apoi câţiva cre= 
dincioşi sau grupat în jurusi. În orașul cu opt sute 
şasezeci de idoli, doctrina lui monoteistă nu putea să 
trezească prea multe ecouri, dar turbura anumite inte» 
rese. El afirma hotărit că nu înnoia nimic, că Abraham, 
părinte al Arabilor, venise.pe vremuri să propovădu= 
iască la Meca monoteismul, că tradiţia i se pierduse şi 
că el era insărcinat numai să le amintească contempo- 
ranilor. cuvântul uitat al patriarhului: vechiul cămilar, 
incultul Profet care nu ştia nici să scrie nici să citească, 
nu găsea încuviinţare pe lângă nobilii din tribul său, 
în timp ce săracii şovăiau incă, cu toate anatemele pe 
care el arunca asupra lăcomiei celor bogaţi. Totuşi, 
câteva adeziuni importante, acelea ale lut Abu:Beckr şi
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Omar, sau adus, atunci când ar fi putut să desnădăj» 
duiască, sprijinul moral de trebuinţă. : . 

„ Totuşi, doctrina lui trebuia să .[ie pe placul spiritelor - 
pe care lesam văzut - neliniştite din pricina dispariţiei 
vechiului politeism şi dornice de o reformă religioasă 
care să le îngăduie aderarea la credinţi înalte şi pure. 
Mahomet s'a legat, bine înțeles, în răstimpul serbărilor 
anuale din Meca, de locuitorii din Yathob cari, amese 
tecaţi în oraşul lor cu comunităţile evreeşti, aveau 
oarecari noţiuni asupra monoteismului. In anul de după 
această întâlnire, au urmnt întrevederi între Profet şi 
nouii discipoli, ca să se poată ajunge cât mai curând 
ta o ințelegere. Prin urmare, la Yathob, - carea luat: 
numele de Medina (Cetatea) - Mahomet, îndurerat de 
dispariţia succesivă a nevestei şi a unchiului său, des= 
curajat în urma atacurilor compatrioților săi, a trebuit 
să:şi caute adăpost în anul 622, făcând din această 
fugă (Hegira) punctul de plecare al erei musulmane. 

Din clipa aceia popularitatea, autoritatea lui sporesc 
grabnic. In acelaş timp, orizontul se lărgeşte. Se gă» 
seşte în raport.cu Evreii, instalaţi la Yathob, pe care 

„ îl stăpâniseră cândva, şi dacă aceştia nusl înțeleg, el. 
socoteşte că asta se datorește faptului că Evreii” nu 
înțeleg Scriptura, Rupe numaidecât orice legătură doctri» 
nară cu religiile străine şi hotărăşte să creieze o reli,-- 
gie arabă. Totul se schimbă. Ierusalimul se şterge. 
Face din Meca oraşul sfânt al poporul său. 

Dar Meca nui aparține şi, mai mult chiar, adver, 
sarii lui sunt stăpânii oraşului, unde îşi au templul cu 
pietrele fetişuri şi statuile zeilor. Mahomet hotărăşte să 
întrebuințeze forța ; întrevede poate, din acest punct de 

' vedere, deslănţuirea războiului sfânt. In 629, cucereşte 
- în sfârşit cetatea, dărâmă idolii, nu păstrează decât 
„piatra neagră pecetluită în zidul acestui Kâzbâ, despre 

care spune acum că ar fi fost construit de Abraham.
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Cucerirea îi- afirmă definitiv prestigiul.. Îşi propagă 
doctrina jumătate prin convingere, jumătate cu ajuto» 

rul armelor. Imbătrâneşte în mijlocul admiraţiei, al iu» 

birii poporului său cu care clădeşte astfel o mare pus 

tere temporală şi religioasă. Refuză, de altfel, orice ve» 

neraţie personală menită .săsi „ridice la rangul sfinţilor 

în calitate de mijlocitor intre Alah şi credincioşi. A» 
firmă că nu posedă darul minunilor. Cu puţin înainte 

de a porni pe calea veşniciei, va da, cu prilejul unui 

pelerinaj la Meca, câteva lămuriri asupra anumitor as 

“ mănunte cu privirea cult. In chiar dimineața morţii 

sale a propovădult la moschee, apoi, după câteva clipe, 

S'a stins în braţele soției sale preferate, Aişa. 
Cultul musulman e simplu. El se rezumă la cinci 

practici cucernice, desenate sub numele de coloanele 

Islamului: mărturisirea că nu există decât un singur 

Dumnezeu, Alah, şi că Mahomet e Profetul său ; folo» 

sirea exerciţiilor religioase, rugăciuni, îngenunchieri, 

“ plecăciuni spre Meca, la anumite ceasuri; „facerea 
pomenilor, adică vărsarea astăzi a unui fel de impozit 

destinat săracilor: practicarea posturilor care sunt grus: 
pate în întreaga lună a Ramazanului; pelerinajul, cel. 
puţin odată în viață, Îa Meca. La aceste se mai ada» 

ogă şi alte prescripţii. Musulmanul trebuie să fie cira 

cumcis, să nu aibă mai mult de patru neveste, să nu 

se închine la icoane, să nu bea vin şi să nu mănânce 

- carne de porc. Dar marea datorie religioasă, dincolo 

de aceste formule şi de aceste practici, constă în sub= 
ordonarea completă a vieţii față de voinţa lui Alah 

mai presus de orice. -. Ia 

Mahomet era; după cum am văzut, stăpânit de ideia 
judecății. Dumnezeu va cerceta Cartea în care sunt 
trecute faptele fiecăruia -dintre oameni şi va rosti seri» 

tința. Cei drept îşi va găsi Joc în Paradis, Cerul ma 
homedan e o lume feerică, o grădină plină de încân»
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tări, în care credincioşii magnifice îmbrăcaţi vor duce 
o:existență de principii ai universului. Pabarnici - chi» 
peşi, de-o eternă tinereţe, vor sta roată în jurul oaspes 
ților şi vor turna în pocale vinuri uşoare şi dulci, adus 
când pe tăvi de aur fripturile cele mai alese; femei: 
de:o Îrumuseţe neasemuită îşi vor oferi adolescența 
inflăcărată, în încăperi de aur ale iubirilor nepotolite. 

Lui Mahomet iau plăcut pe pământ femeile şi par» 
fumuriie. El a trebuit fireşte să le înlesnească alor săi : 
nădejdea unui Paradis al cărnurilor fragede şi al ros 

_zelor ideale. Beduinului ce colindă sub văpata soare» 
lui, străbătând asprimele deşertului, face să:ijoace inaz 

. intea ochilor nepieritoarea oază de verdeață, de 'răs 
" coare şi de sărutări, Filosofului aşezat în prejma mos» - 

cheii, îi făgăduieşte o eternitate de fericiri cari îl vor 
„despăgubi pentru toate lipsurile pământeşti. Cei alun» 

„ gaţi, vor îndura .desasemeni trupeşte chinul de-a nu 
se fi gândit la Dumnezeu în viața pe care au dusro 
pe pământ. Vor regăsi suferinţele trecute, intr'un simun 
pururi neodihnit, şi atunci când vor vrea să scape de 
necruţarea vânturilor nisipoase, nu vor găsi să se 
adape decât cu flăcări. Vor rătăci astfel pesacelaş drum 

- fără sfârşit, prin noapte şi vârtejuri, 
"Religia crelată de Mahomet a 'cucerit foarte curând 

mulţimea de pe o întinsă parte a globului. Ca cea 
mai mare parte dintre sistemele religioase de:o atât de 
mare importanţă, şi în mod firesc luând contact cu 
credințele şi caracterul popoarelor cucerite, Islamismul 
va da naştere la mai multe secte. Cele două mai de 
seamă sunt Şiismul şi Sufismul, cari au adus, şi una 
şi alta, ca o nouă mistică, pe pământul uscat alpurei 

- doctine, Şiiţii nu cred că Mahomet ar fi fost unicul 
: Profet, ci îl cinstesc cu acelaș titlu pe ginerele său 
Ali şi pe cei do! fii ai acestuia, Hasan şi Husein, cari 
au murit pentru credinţa lor. Amintirea sângeroasă a
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acestor doi martiri a desvoltat în Șiism un fel de 
duioşie posomorită, de tristă resemnare, Sufismul, la 
rându-i, propune un misticism puternic şi blând, care 
contopeşte sufletul credinctosului in universal. Dumne» 
zeu nu e numai unic, e totul. O poezie inflăcărată 
îmbrățişează lumea. Omul e o parte din Dumnezeu şi, 
prin urmare, omul e Dumnezeu. O beţie metafizică îl 
înalță. Un suflu venit din îndepărtatul Orient budistse 
apropie de ţinutul lui Mahomet. Nu e dragostea os 
mului față de Dumnezeu, poruncită de Profet, e unirea 

_ omului cu Dumnezeu, E 
Mahomet a făcut din religia musulmană o religie 

omenească: credinciosul era un războinic, femeea nu : 
trecea decât voalată pe străzi şi în istorie, Geniul său 
poetic şi îndrăzneţ a ştiut să trezească orgoliul - naţto» 
nai, depunând mărturia unei revelații a lui Dumnezeu 

„rezervată Arabilor, exaltând în acelaş timp aspiraţiile 
de cucerire ale compatrioţilor. E isa dăruit - Arabului 
un îndoit sentiment de unitate socială şi de unitate 

. spirituală. A plămădit un popor şi a creiat o religie.



XII 

OMUL ŞI DUMNEZEU . 

% „e 
Am putut constata, analizând pe scurt principalele 

religii ale acestui glob, expresiile diferite al acestui 
fapt colectiv pe cari le semnalau la începutul acestui . 
studiu. Ne rămâne să examinăm acum atitudinea omu» 

„lui în îndatoririle sale individuate cu Dumnezeu. 
Mulțumită riturilor, aceste religii îi pun întradevăr 

pe credincioși în legătură cu divinitatea, dar ele nu 
dau acestei legături nici aceeiaş valoare, nici aceiaş semna 
nificaţie. Unele dintre ele, în general primitive şi, pe 
cari lea-şi putea numi religii de sfugărnicie, îl soco= 
tesc pe om ca un fel de sclav sacru, creiat de zei ca 
să se asigure aducerea ofrandelor şi continultatea sas 
crificiilor. Am întâlnit un tip foarte precis, când a fost 
vorba de religiile mesopotamiene, care nu le acordau 

„ defuncţilor decât o supravieţuire de chin şi care, chiar 
” atunci când o noțiune. de răsplată sau de pedeapsă Sar. 

fi ivit, nu răsplătea decât însufleţirea adusă în religia 
zeilor şi nu pedepsea decât neindestularea ceremoniaz “ 
lului. Altele, deasemeni, cari ar putea să apară ca res 
ligii de încercare, socotesc că oamenii n'au fost creiaţi 
de divinitate pentru satisfacerea sa egoistă, ci că ei 
„vor trebui să dea seamă după moarte de faptele lor -
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şi să primească din partesi, în paradisuri sau în infers 

nuri, răsplata divină sau întunecată. Am putea consis 

:dera Islamut- ca făcând parte din această categorie. In 

sfârşit, altele sunt arătate în principiu sub numele de 

religii ale mântuirii. Consideră, şi ele, că oamenii sunt 

“supuși pe pământ unci încercări, dar tac cunoscut că 

un zeu, mifostivindusse de ei, îi ajută, jerifindu:se pe: 

el însuşi, ca să se bucure de viaţa eternă. Aceste rea 

„ligii, în cea mai mare parte orientale, . se înfățișează 

mai cu seamă sub formă de mistere. Zeul desvăluie, 

prin propria lui pildă, secretul morţii şi al învierii şi-i 

îngăduie astfel iniţiatului să ajungă el însuşi Îa nemu» 

rirea personală inițiind riturile Anstitulite in propriul său 

beneficiu şi virtuțile a căror practică iza tost recoman» - 

dată. Măcelui şi zeificarea lut Osiris ne desluşesc in 

această privință. NI Da p 

Omul e aştfei plasat în prezenţa lui Dumnezeu - în 

condițiuni cu totul “diferite. Babilonianul îi slujea pe 

zei ca să obţină o existenţă fericită, o bătrâneţe pro» 

speră, bogății materiale, urmaşi numeroşi. Egipteanul 

îi cinstea pe ai săi ca să treacă fără greutate dincolo 

de pragul morţii şi să urmărească dreptul de»a.- urca 

pentru totdeauna în: barca luminoasă a iui Răâ. Mitria» . 

cul însuşi se simţea unit cu Dumnezeu printr'o insuflea 

țire religioasă profundă şi se socotea asigurat mai di» 

nainte în privința mântiurii de după moarte. 

Dar situaţia. omului faţă de divinitate se înfăţişează 

_ deasemeni sub un alt aspect, mai interesant, ma! sems 

nificativ, mai greu de urmărit pentru viața interioară. 

Credincioşii unei aceleiaşi religii pot :să aibă în * legă» 

“urile lor cu Dumnezeu concepții diferite, după cum 

înțeleg să-l cunoască prin metodele lor intelectuale sau 

prin intuiţia mistică, după cum îl consideră ca pe un 

zeu al dreptăţii sau ca pe.un zeu al iubirii, Nu e'de. 

" prisos prin urmare să ne, oprim o clipă asupra acestor
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două concepţii, alegând pentru a le ilustra şi a le 
f2se mai limpezi, două exemple imprumutate din isto» 
zi Creştinismului: misticismul lui Jean dela Croix şi 
șansenismul singuratecilor dela Port:Royal.: Jean d la . 
Croix, înălțat de Biserică în preajma altarelor, aducea | 
in studiul experienţei mistice o înflăcărare soriită să 
insenineze extazul ceresc, odată cu un spirit de ana» 
[id ascuţit şi prevăzător. Janseniştii au fost osândiţi de 
avatoritatea religioasă, dar au adus între apărarea doc» 
trinei lor sprijinul unei grave sincerități, de:o austeria 
tate de moravuri care împrumută un înalt relief vederii 

- atât de posomorite a universului. 
„"Yean de Vepez, în religie Jean de la Croix, s'a năsa 
cut la Fonteberos, aproape de Avila, în 1542. Intrat 
în erdinul Cormelor, a îmbrăcat rasa: în mânăstirea - 
din Medina del Campo. A procedat, în acelaş timp 
ci Sfânta Tereza, la reforma Ordinului, a fost întems 
nat, suspectat de Închiziţie 'şi a murit. din pricina 
ersacuțiilor. Dar această viaţă chinuită şi mizerabilă 

a tot în acelaş timp O viaţă iluminată de cea mai. 
aubiimă lubire, " o Da 

> dat în opera sa: Poaplea întunecată a sufletua 
lui, Urcusul pe Carmel, Vie Flacără de Iubire, con» 
cepiia unirii cu Dumnezeu şi unul din cele mai -cus 
Oase şi mai adânci studii de psihologie mistică. Lims 
pzzaste aci, pentru neofit, condiția primordială a efors 

„tului ce trebuie urmat: e metoda neantutui. Noaptea 
trebuie să se facă în el, în afară de el. Finitul nu 
pate să primească infinitul, cetace are. o formă nu 

„poate să se unească cu ceiace n'are formă. - Sufletul, 
deci, dacă vrea să se unească cu Dumnezeu, să dea 

"afară dintr'însul tot cetace e limitat, închipuit, tot ceface 
trezeşte facultăţile noastre ; se cuvine ca el să 'se' dess 
potte, să se afunde în prima noapte, noaptea simţuri» 
lor, &.zel care debutează într'o aştfei de: ascensiune 

. , . 
8



114 , - | E, AEGERTEI: 

» 

spirituală, va băga de seamă căderea acestei nopti . 
când, dintr'odată, adormit în rugăciune, nu va irai. 

cunoaște sprijinul cucernic, bucuriile familiare: lumza. 

bucuriilor şi a ființelor s'a năruit in jurusi.- Sufletul 

trebuie după aceia să renunţe la orice discuţie inte!c ce 

tuală şi să aştepte cu răbdare apropierea lui Dumne» 

zeu. Işi' ia sarcina prin aceasta să străbată a doua 

noapte, noaptea spiritului, lăsândusşi inteligența ŞI VO 

inţa să pâlpâte şi să se stingă într'un fel de tăcere |» 

nertă, Negativ şi mut, el pătrunde în singurătat: şi 

în tăcere. IN 

Dimnezeu umple atunci acest gol fără ca 'sufictui, 

lipsit de însuşirile lui, să poată încă înţelege ce anurme 

se petrece în el şi, rămâăs inconştient, simte cu totul 

altceva decât o lâncezire de prisos, o suavitate de dra« 

goste căreia nu se ştie ce nume săi dea. Dar această 

noapte devine aspră, grea, îngrozitoare, Dorinţa neli» 

murită absoarbe sufletul, frământânduri şi transforrtân= 

dusl; unirea celor două substanţe atât de diferite,. a»: 

- ceastă luare în stăpânire a unui suflet 'omenes:., de 

către Dumnezeu, nu se poate realiza decât prirtrun 
fel de-desasimilare a acestuia. -„Sultetul, scrie teologul, 

Noptii obscure, se simte căzând, se simte pierdut, îns 

mormântândusse“. S'ar. părea că e vorba de un ic: de; 

încercare, de un fel de agonie pentru sufletul: care 

urmează să părăsească trupul, inălțânduzse în -sfeza di. 

"vină, şi îl stăpâneşte parcă pe dea'ntregul impresia” 

morții. A părăsit. universul şi pu mai are nicu fe! 

. de legătură. cu materia, îlaşteaptă pe Dumnezeu şi nare 
“ de unde să ştie că Dumnezeu e într'insul, Apoi, iată, 

: că pe încetul, încearcă o risipă de plinătate, un'iet de 

surprindere. triumfală mai'nainte de a pătrunde într'o 

lume necunoscută. O putere divină, de pe alte tii» 

muri, îl învăluie. Se desprinde de trup şi pentr cei 
cari n'au trecut de:o; anumită treaptă a iniţierii miziice, 

y
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lucrul acesta se petrece cu mari chinuri fizice, dar el 
se simte cu atât mai mult stăpânit de dorința să scape 
de aceste suferinţi, să se înalțe spre extazul desăvârşit 
unde în cele din urmă nu va mai avea niciun fel de 
jegătură cu carnea, ” e 

Ajunge acolo, lăsândusşi trupul nesimţitor desaci'na» - 
inte, nimicit, Pătrunde, liberat, in pacea magnifică a 
“iubirii divine şi această iubire, foc care arde etern, îl 
atinge din când în când, numai în treacăt, ca să nu. 
mistuie prin intensitatea lui o viaţă fizică. O nălucire 
4 învăluie, simte in chip misterios o prezenţă prietenă, 
-o răsfrângere a frumuseţii supremă tremură în ji ue 
într'o involburare nesfârşită - de raze. Acum, nu + ai 
simte -nimic din ceiace a fost al său şi trăieşte nitra: 
“pentru Dumnezeu. i 

Jean dela Croix, care a vorbit atât de splendid dessi . 
pre noapte, -devine azi poetul luminii, teologul clariz 
tății. “EL născoceșşte ciudate şi - pătrunzătoare imagini, 
ca să ne zugrăvească în acelaş timp multiplicitatea şt 
unitatea: „Prin cunoaşterea de sine însuşi pe care 
Dumnezeu o dăruieşte sufletului, el luminează aşa cum! 
ar face o mulţime de făclii, Fiecare dintre ele scânte» 
iază în ochii săi şi îmbrăţişează iubirea într'un- chip de» 
osebit; totuși, ele-sunt toate cuprinse în simplicitatea 
de esenţă divină şi, tot la un loc, nu întocmesc decât 
o singură făclie, a cărei lumină şi tărie răspândesc în 
mii de chipuri, “Sufletul e amorţit. Iubirea lui înfinit 
de suavă răspunde iubirii divine, inteligenţa - sporită 
străpunge esenţele şi nu formele. Recunoaşte în el îns. 
suşi' splendorile pe cari lesa admirat Îa început în Dum» 
nezeu şi mulţumită acestui semn îşi dă seama că u» 
nirea e împlinită. Şi fată că regăseşte în Dumnezeu - 
lumea, această lume din sânul căreia s'a desprins atunci 
când nu desluşea decât formele privitoare, şi care. 
acum îi apare în Dumnezeu, cu făpturile şi lucrurile
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sale, în adevărul său deapururi trăitor, esențial. E unit 

cu Dumnezeu, e, prin Dumnezeu, unit cu lumea. 

în inima rozei aprinse ce străluceşte în al _treizecilea 

cânt ai Paradisului fui Dante, e în pragul însuşi al 

acelei năluciri beatifice pe care cei drepţi nu pot so 

guste decât după moarte. Incepe să guste din darurile 

preafericirii. E învăluit în atâta vrajă încât uneori true 

-_pul însuşi, acelaş trup pe care lea hotărit ca peo în= 

depărtată povară,. primeşte o răsfrângere din risipa ei, 

simțind căi pătrunde până'n măduva oaselor o bucu» 

pie nemărginită, adierea unei glorii supreme, preludiul 

acestei beţii paradistace pe care:o va simţi după invi= 

erea cărnei. - i 

- Jansenius, episcop de Ypres, scrisese impotriva pela» 

gianismului, = ca şi impotriva lesuiţilor,:-: o operă, 

Augustinus, în care studia în tumina sfântului Augus» 

tin temutele probleme ale iertării şi predestinării. Doctrina 
doctorului african era aspră.. Dela greşala lui Adam, 

omul e conrupt şi se pleacă -fără să vrea spre rău, Nu. 

poate deci decât să păcătuiască şi prin urmare să se 

indrepte spre osândă dacă Dumnezeu, printr'o milose 

tivire gratuită, nusi. dă. putinţa să facă binele şi să-şi 

cucerească astfel mântuirea. ” = 

Biserica, respectând doctrina sfântului Augustin, mor 

dificase însă de indelungă vreme spiritul. Publicarea 

lui Augusinus, care a avut loc la Louvain, în 1640, 

nu putea decât să dea naştere la foarte aprinse împo» 

" triviri: acelea ale Iesuiţilor fură în deosebi neasemuit 

de viguroase. Teologul Arnauld căută să ia partea lui 

Augustinus.. Un decret al “Inchiziției. din 22 Martie 

1641, o bulă a fui Urban VIII, din 6 Martie 1642,.0. 

rânduiră opera, Trecură câţiva ani, apoi, la i Iulie 

1649. Nicolas Cornet, sindic al Facultăţii de teologie din 

“Paris, aduse -mari critici, mai strânse şi mai aspre ; sar 

fi părut că reiese din carte că lisus Cristos nu murise
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pentru toți oamenii şi că iertarea nu fusese dăruită tus 
turor sufletelor. Apărătorii cărţii protestară.  Arnauld 
îmiedică Sorbona să deschidă desbaterile: Roma fu în» 

__ştiințată. Lunga ceartă a jansenismului avea să înceapă, 
" unindusse în nesfârşite discuţii aride, plictisitoare, şi 

această controversă nu nesar exalta imaginaţia, n'ar 
face să ne bată inimile, dacă centrul împotrivirii jan» 
seniste n'ar fi! fost ja PorteRoyal, dacă nu sar trezi 
din această desbatere marile figuri ale Maicit Angelica, 
Stântului Cyran, Arnauld sau Pascal, 
" Credinţa călugărițelor dela Port:Royal, religia sin» 

- guratecilor, = a unor oameni ca Sacy, Lemaistre, Lan» 
celot, retraşi din lume ca să mediteze asupra destinului 
omenesc, » era  posomorită şi nobilă. Imbibaţi cu 
doctrina sfântului Augustin, ei smulseră o viziune as 
usteră din viaţă şi Dumnezeu. Vedeau orice lucru 
sub unghiul celei mai neinduplecate morale. Chestiu» 
mea iertării, acefa a micului număr de aleşi, era pen» 
“tru ei o necurmată frământare spirituală. Dumnezeu 
care poate, dacă vrea, săsi mântulască ori săsi lase să 

“se piardă pe oameni, el va înlesni oare iertarea izbă» 
vitoare? Vor fi ei dintre cei puţini aleşi, dintre cei 
drepți sortiţi să între întrun Paradis avar? Fiecare 
dintre ei să fie unicul ales distins între mii de morţi 
şi care nu se vaadăoga la norodul imens-al celor 
osândiţi ? Dumnezeu era pentru ei mai puţin părinte | 
decât judecător. Saint.Cyran îi seria unâia dintre pris 
etenii săi că nu există 'gând mai groaznic decât acela 
în legătură. cu Dumnezeu. Aceşti oameni de un înalt . 
caracter, călugărițele cu sufletul ascetic, se ingrozeau 
de umbra însăsşi a .unei personale îngăduinți: sora 
Marie,Claire se. simţea: desnădăjduită la gândul c'ar fi 
putut săsşi facă o plăcere din asşi plânge greşalele. Nu 
era loc. pentru credința fericită, pentru un zâmbet de 
mângâiere, pentru activitatea omenească ea însăsşi,
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Grupul acesta rece şi pur concepea Biserica ca pe o: 
sectă limitată, îngustă, ca o societate de sfinţi care 

ştiu că Dumnezeu poate săsi scape şi cari aşteaptă: 

tremurând să se împlinească această minune, dacă asta. 

e vrerea lui. | | 
"Care puteau să fie raporturile dintre om şi acest: 

Dumnezeu. împărţitor de iertare, dacă nu raporturile: 

de respect, de teama, de adoraţie apropiată de groază ? - 

Arnauld lesa arătat în cartea lui asupra Frecoenfef 
Credinţi; Enumărind condiţiunile :ce trebuiesc aduse. 

la îndeplinire de cel credincios care doreşte să partie: 
cipe la Eucharistie, el nu se mulțumea cu starea de: 

iertare; reclama o lungă pregătire, socotind că până'n 

preajma altarului sunt multe piedici de intâmpinat. 
Suntem departe de înflăcărarea: în iubire a unui Jean 
de la Croix. Dumnezeul tragic e inaccesibil în adâns= 
cimile cerului. . - a | | | 

Atingem aci două. dintre marile atitudini ale credine 
ciosului aşezat în faţa divinătăţii. Pornire înflăcărată a- 

sufletului, râvna de unire! mistică. Groază în faţa atot= 
puterniciei: Stăpânului etern, care poate să nu dea ierta» 

rea de trebuinţă mântuirii. Cartea Vie F/acără a Iubirii, 
Tratatul despre .Frecoenfa Credinţă, Dela una la cea- 
laltă. dintre aceste două concepţii externe, toată gama 
de. nuarițe mistice şi intelectuale se desvăluie în chip: 
minunat. Și credincioşii întrezăresc viaţa de pe pământ 

şi viaţa eternă. sub lumini opuse, după cum au făcut 

alegerea, din inclinare personală sau datorită înriuririt 

unei epoci, între Justiţia suverâhă şi lubirea nemărginită.
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EREZIILE 

Aceaștă expunere nu comportă o concluzie generală 
în adevăratul înțeles al cuvântului, Ea poate totuși să 
dea nastere la câteva reflexii de ansamblu; “ ' 

Idei de Dumnezeu s'a desvoltat dela multiplicitate 
la unitate, nu numai printr'o evoluţie tentă, regulată, 
anoiimă, dar şi prin intervenţia bruscă a spiritelor su 
perioare. Politeisriul s'a născut din stăpânirea mulţimi» 
lor; monoteismul a ieşit din conştiinţa câtorva oameni, 
 Ydeia supravieţuirii s'a desvoltat din noțiunea unei 
vigi supraviețţuiri străină de orice morală, până la con 

' cepţia unei vieţi eterne, condiţionată de actele defunctun 
1 

.
 

“lui. Religiile, la început, au fost mai ales religii ale vieţii 
prezente şi nu puneâu pe Dumnezeu şi pe om faţă'n 
faţă decât în timpul sălășiuirii acestuia pe pământ. 
Desabia mult mai târziu ele au făcut din viața de din» 
colo, devenită urmarea logică a vieţii pământeşti, răs» 
plata sau pedeapsa unei existenţi considerată ca o îns 
cercare, . , 

Astfel, ideia de Dumnezeu, ideia supravieţuirii, care 
se găseau despărțite în anumite sisteme primitive, au 

evoluat, împreunândusse în înţelesul unităţii şi al justiţiei, 
“Putem constata însfârşit că această evoluţie, a. tins, 

"deocamdată, la două tipuri distincte, opuse şi de nea:
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- sdruncinat. Intr'una, Dumnezeu e conştient şi separat, 
„iar omul, mărginindusşi zilele la o singură existenţă, va 

trebui să răspundă inaintea lui de toate faptele pe care 
lesa săvârşit în cursul acestei unice încercări ca să pri» 
mească o răsplată eternă sau o pedeapsă fără sfârșit. 
In cealaltă, Dumnezeu e sufletul -imanent al iimii, iar 
omul, prin simplul fapt al meritetor 'sau al reşalelor 
sale, fără să fie vorba de judecată, va trebuisă treacă 
printr'un şir de vieţi succesive destinate s il curețe 
mai 'nainte desa obţine contopirea sufletului siu CU Sus 
fletul universal, întoarcerea sa la un inconştien; care nu 
e poate decât neantul divin.. Unul din aceste fpuri coa * 
respunde îndeajuns mentalităţii occidentale, peitru care 
“viaţa e activitate, răspundere, individualism: Cdălalt se 
adaptează mai bine mentalităţii orientale,  penku care 
omul şi universul sunt cele două aspecte vrehelnice 
ale aceleiași iluzii. A 

Suntem la sfârşitul unei jumi, nu. suntem în amiulgul 
vremurilor. In: ce chip, în condiţiunile de viață. rpuă 
ce se impun acestui glob, se vor desvolta religiile? / 
Unitatea confesiunilor creştine se va realiza? Cart e 
viitorul religiilor din Extremul:Orient ? O altă noțiute . 

"a divinului se elaborează astăzi în inconştientul maselor? 
Unor astfel de întrebări nu Îi se poate răspunde prin | 
nimic deocamdată, 

O expunere a religiilor n'ar fi.totuşi completă dacă : | 
n'am semnala, în câteva fraze, schimbările pe cari âu 
fost silite .să le îndure. Când plutind între ete, când | 
hrănite cu sânge, dar vrăjmăşinduese în acelaş timp, e» 

reziile sau înmulţit necontenit. Ele n'au fost de prisos, 
mai întâi fiindcă au silit religiile să-şi definească dog. 
mele şi în al doilea rând fiindcă, exagerând: unele din 

„. formulele lor au înlesnit preţioase desvăluiri în legăs: 
tură cu esenţa lor însăşi. Vom examina din fugă trei . 
dintre. ele, cari „ne vor ingădui să deosebim trei dintre 

=



MARILE RELIGII ate 
  

.. principalele lor' tendinţi: erezia socială, erezia scriptus= 
"_rală şi erezia intelectuală, ” 

Erezia lui Mazdek, fiu spiritual al lui Manes, a fura 
nizat tipul însuşi al ereziei cu tendinţi sociale şisa trebuit, 
într'adevăr, să facă să se prăbuşească Imperiul Perşilor. 

„ Mazdek se născuse la Nişapur, în Korazan. El vedea 
lumea, aşa cum o văzuse Manes, împărţită în două 
tendinţi potrivnice, binele şi răul, lumina şi întunericul, 
puterile înteligeate şi puterile inconştiente. Apa, focul, . 
pământul, prin amestecul lor, închegaseră universul, 
creându»l îndoit, infuzândusi propriile lor opoziții de 
părţi curate și părţi necurate, Problema răului şi a binelui 
fiind astfel pusă, era vorba să se ţintească la suprima» 
rea răului. Mazdek a căutat deci pricina acestuia şi a 
descoperitio în dragostea femeilor şi în râvna după aur, - 
A ajuns la încheierea dispariţiei a tot ce era personal . 
în această iubire şi.in această dorinţă şi a impus cos 
„munitatea femeilor şi a bunurilor. Cuvintele lui, susa 
ținute de regele Kavahd, care se găsea în conflict cu - 
noblețea; au cunoscut un neasemuit succes faţă de toţi 
nenorociţii şi toţi libidinoşii care infăţişau în mod firesc 
impunătoarea mulțime, A urmat o revoluţie, Kavahd a 
fost arestat şi regele Khosran I a trebuit să restabilească 
ordinea, A 

In Evul+Mediu, opera. lui Joachim de Flore oferă 
tipul ereziei scriptuare, al unei interpretări abuzive a 
textelor. Mulțumită unui joc de potriviri, “abatele de 
Flore divizase istoria omenirii in trei epoci perfect co» 

“respunzătoare, respectiv aşezate sub semnul Vechiului 
Testament, al Noului Testament și al Apocalipsului, fies 
care reprezentând o etapă din spiritualizarea progresivă 
a omului. Prima.epocă era aceia a Părintelui, aceia a . 

-Legii, aceia a cărnii, aceia a căsătoriei. A doua era 
„aceia a lui Crist, a lertăril, aceia sortită să mestece 
materia cu spiritul, epoca sacerdoţiului. Urma în sfârşit să
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"se desvolte a treia epocă, acela a lut Pataclet, acela: a 
înțelegerii, acela a castităţii şi a călugărilor. 

Venea apoi Sabatul dela sfârșitul veacurilor, Antez 
crist, apoi Judecata. Fiecare 'din aceste .epoci cores* 

„ pundea cu alte două prin personagiile şi evenimentele 
„sale: luda, puternic prin braţul său, il închipuia pe 
Petre, semn al puterii prin credinţa sa; pacea ivită sub 
domnia lui Salomon, în a treisprezecea generaţie dela 
Iacob, corespundea cu aceia care s'a ivit sub domnia 
lui Constanţtu, a treisprezecea generaţie după Intrupa» 
rea Mântuitorului, Devenea cu putinţă, deci cunoscând 
două epoci din trei, să se citească în Apocalips istoria 
viitorului. Evangheliei lui Crist avea să-i urmeze Evan» 
ghelia Eternă. Această teză, - care face să te gândeşti 
prin construcţia ei intetectuală la vederile lui Bossuet 
şi ia sistemul lui. Hegel, = a cucerit cu vie inflăcărare 
imaginaţiile, în aceste ceasuri de frământare, prin tot 
ceiace conţinea satisfăcător în legătură cu cerințele spis 
rituale ale oamenilor din vremea aceia şi prin sentia 
mentul de dreptate ideală ce s'a desprins dintr'insa. 
Discipolii lui Ioachim o' făcură să devieze spre cons 
cepții revoluționare. 

_ Găsim la mijlocul uitimului veac o a treia erezie, 
mai pur intelectuală, în întreprinderea derului Creisnach, 
care pătruns de. Spizitul de liber examen şi de nouile | 
metode critice puse în valoare de exegeza germană, 
voia să raţionalizeze religia iudaică. S'ar fi părut de 
altfel că se inspirase din eforturi încercate în acest sens 
cu câţiva ani' mai 'nainte. Esenţialui reformei consta in 
interpretarea personală a Cărţilor Sfinte de către cre» 
dincioşi şi în afirmarea că Mesia işi făcuse apariţia. 
Dr. Creisnach adăoga ia aceasta Suprimareă prescripțiia 
lor, ca circumcisiunea, şi liberarea de orice formalism. 

Nu mai rămânea nimic, în "realitate, prin acest sistem,
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din credinţele şi riturile Iudaiasmului, aşa cum se cons 
stituise desalungul veacurilor. 

Alte deformări doctrinale au încarnat temute idei şi 
teze aproape de neînchipuit. S'au ivit secte ciudate şi 
intunecate. Anumiți eretici din Evul:Mediu trăiau go!, 
ca să poată regăsi nevinovăția paradisiacă. Alţii, smuls 
gând dintr'un fel de panteism consecinţi excesive, so» 
coteau că, fiind Dumnezeu, nu ne mai putem înfrâna. 
patimile fără a ne opune voinţii divine se tăsau pradă 
celor mai odioase stricăciuni. . 

Nobile sau depravate, aceste erezii nu sunt mai puţin 
nişte manifestări curioase vrednice de studiat şi cari: 
păstrează, orice s'ar spune, o semnificaţie înaltă. Dacă 

“ne plecăm asupra reveriilor cele mai smintite, pentruce 
n'am plânge vechii morţi cari au vrut, înainte de toate, 
să scape de chinul țărânii fără sfârşit şi de pacea neans 
tului? Aceste erezii au ţintit, şi ele, să atingă ceiace nu: 
putea fi atins. In rătăcirile lor e ceva mai mult decât 
rătăcire. Ele oglindesc, într'o oglindă turbure însă, 
acelaş ideal, ca şi religiile pe cari le-au deformat. A» 
tunci când aceleaşi diamante ale înserării se aprind 
în geamul filosofului care meditează și în , mlaștinile 

__ puturoase numai cu băşici, inseamnă că soarele scântelază 
_până la cine ştie câte mii de leghe.
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