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PREFAŢĂ. 
N 

“Sar părea poate o ironie să vorbim . 
despre fericire acum cînd în omenire ie a- 
tita durere, atita mizerie ' și. nenorocire ! 
A predica fericirea prin iubire, prin ar-.... 
monie și: înseninare.a sufletului acum cînd 

"ne depărta cu totul. de “realitatea actuală 
Și a vorbi despre. idealuri nepotrivite. cu 
timpul ? Este-însă în cutele sujletului Orme- 

.. se revarsă atita ură, nu înseamnă oare a NE 

"neSc, atit de greu încercat, o urmă a“do-. 
rului de seninătate și mulțumire, de iubire 

„și fericire, care. va da forta de înfrîngere. 
“a pornirilor . “rele, a plăcerilor răsbună- 
toare, căre va căuta un izvor durabil. de 

", "bucurie interioară și fericire. 
În viață binele, frumosul, adevărul, va- 

lorile teoretice și- practice cele mai înalte, . 

r.
 

„nu. Sînt 'absolui deslegate de tendințele fi 
reşti subiective ale. omului. Cele . mai. -no- 
bile ca și cele mai condamnabile 'dorinţi 

!



a 
ale noastre .nu sînt independente de aspi- . 
rațiunea: continuă către: fericire, Valorile - 

„deoretice nu sînt abstracțiuni reci spiri- * 
“tuale, ci sint legate de sufletul uman şi : 

„prin aceasta devin forțe dinamice.. Adevă- 
„"rul“nu plutește deasupra vieții, ci se pune - 

în valoare în. ea, devenind izvor de bucu-: 
rie pentru societate. - N 

A vorbi despre fericire iuseamhă “a o. 
predica, a. arăta -unde Și cum se. poate! 
găsi ea. E greu însă de găsit un criteriu 

" uhic al'fericirii, căci sufletul Omenesc e „complicat și variabil deja individ. la ind 
vid. Ceiace provoacă. fericirea. -unuia niz este uneori pentru altul nici: măcar un 
motiv “de mulțumire trecătoare, ceiace des- „* . creteşște'o “frunte şi. înveseleşte sun chip poate produce -alicuiva' durere; căci: uri „„„Soare ce'răsare într'o parte. apune 'altun- devă. Starea culturală şi socială, gradul de evoluție spirituală a fiecăruia, deter- „mină căi diferite şi grade “deosebite de fericire, încît acelaș lucru va fi privit în. mod variat de jndivizi o. E . Viața:'noastră ' a fiecăruia -urmează 0 cale diferită dreaptă. Și frumoasă pentru. unii, anevoioasă şi întunecată pentru. alții. „Noi ne. inişcăm necontehit între bucurie și durere, așa că de fapt în fala noastră se
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deschid” în orice moment. două drumuri și 
nu întotdeauna "putem merge pe calea :cea 
mai plăcută. Dacă am putea trăi indepen-. 

„ denţi de tot ceiace ne înconjoară: și izo- 
| Iaţi de orice fiinţă, atunci ne-am. îndrepta, 
“după voe, ori-unde am dori. .Dar nu. a- 
ceasta este fealitatea, căci adesea ne este 
impusă calea pe care trebue. s'o urmăm. 

- Maeterlinck compară aceste. două desti- 
“ nuri ahferite cu cursul a două. rîuri, dintre 

care unul 'vijelios se sbate nebun în “fundul 
unei văi obscure, fără. a putea ajunge. la 
lacul liniștit dela capătul pădurii. „ici 
un mare bloc de bazalt îl obliga la: patru 

“mari înconjururi, colo rădăcinele unui ar-. .. . 
. Bore bătrin,. mai departe. chiar si pla q- 
mintire a unui. obstacol dispărut. pentru 
totdeauna îl făcea Să.urce, către . izvorul 
său, spumegînd în zadar, și. îl îndepărta 
indefinit de scopul şi fericirea sa“.* Mai 
“depărte însă “curgea prin. pădure întrun 
fel de ;canal liniștit. și clar un alt rîu către 
„acelaşi lac. „Și aveam Ia picioarele. mele,. 
„Zice Maeterlinck, imagina. celor două. i des 
„ine, ce. sint date Omului - | 

7 ' 

* Maeterlinck. “La. sagesse et la destinse, hu malne,, 
cd, „68, Paris 1919, Pg. 20-21. - . i 

* Maeterlinck. La sagesse ei la destine humaine, 
Ca ed. 68, Paris 4949, Pg .20- 21. - 
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Trebuința de fericire munceşte sufletul 
“omenesc în toate momehlele. sale, făcin: 
du-l să se bucure cînd pare că a atins-o- 
şi să plinsă de nenorocire cind. disperează 
de ea. o a 

- “Toţi oamenii tind către fericire, dar. nu 
„_toți-o concep la fel, de unde rezultă mul. 

„ imea teoriilor filozofice. asupra - fericirii.. 
Cu tot aspectul. său subiectiv fericirea 

poate fi studiată și. subt o înfățișare. mai 
generală, mai'obiectivă, căci ea nu e pro- 
dusul numai al factorului. psihic subiectiv, 
ci și"al mediului social. Fericirea adevă- . 
rată presupune o conştiinţă de sine des2 
voltată care sintetizează . datoria morală- 

" “socială. cu aspiraţia către fericire. = . 
* Punctul de vedere fundamental al aces- 
stui' studiu este cel etic-sociologic, căci noi 

“considerăm fericirea ca un fenomen de-. 
pendent de morală și societate. Vom cerceta: . 
problema fericirii din punctul de vedere a- 

*. 

Vi 

rătat, ocupîndu-ne' de: 1). izvoarele. sale: ! 
-. psihologice, 2) posibilitatea sa și 3) cri- 
„“teriul etico-sociologic al fericirii. 
"> “Problema - fericirii a fost obiectul “de. 

cercetare. al eticianilor, care au formulat 
” diferite torii şi precepte pentru realizarea în fapt a fericirii. Aristoteles a făcut din . 
„ fericire conţinutul binelui. moral... Trebue 

7 , 
7 .
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- să remarcăm, însă .că filozofii și eticianii 
din antichitate. au considerat fericirea ca 

> un. fenomen individual, în genere, și dle- 
"”. pendent. numai de individ, pe - cînd în tim- . 

„purile mai nouă s'a pus fericirea. în legă- 
tură cu societatea. Toate concepțiile însă. ... 

„-„ afară de eudemonism =— au făcut din fe-- 
*, ricire o consecință a faptelor-morale. Noi. 

considerăm fericirea nu numai ca un re. 
zultat -al moralei, ci și: ca un imbold către. 
acțiunea morală. : A | 

i Dr. P.-Andrei - 

Jaşi, August 1920.
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“Izvoarele psihologice -ale fericirii 
to 

Filozofia contemporană, stăpinită de - criticism 
10 “toate domeniile sale de cercetare, are, în ge- 

pere, caracteristică -riuanţă „de: voluntarism, căci _- 

i admite: “voinţa . ca . element fundamental -al vieţii 

» sufleteşti, ca izvor al tuturor acţiunilor conştiente, 

„pe care: le săvirşeşte oihul, ca individ izolat şi ca” 

_ fiinţă” socială. . Voluntarismul mai vechiu — la 
Schopenhauer — era exagerat pentrucă reducea 

- toate: funcțiunile psihice.la voinţă : . voluntarismul 
;. - actual este moderat. deoarece recunoaşte ireducti- . 
i bilitatea elementelor sufleteşti fundamentale, dă 
' însă: numai preponderanţă” voinţii. - In această 

formă moderată îl găsim la Tânnies, care întro- 

duce-chiar termenul de. voluntarism *, deşi îşi re- 

vendică Paulsen paternitatea lui... Wundt *k dove= 

; deşte în mod, strălucit natura: activă a vieţii, psi- | 
i 

“E. Tânnies, Studie zur Eatwleklungsgesehlcht des 

Spinoza. Vierlelţahrschrifi fiir wissenschăfiliche Phi- .? 

'  josophie, 1885. Pg.:169, 
: ** wW, Wundt, Griinziige der physlologischen Psycho- 

logie. "Leipzig 1905. Grundriss der Psychologie. Lei- 

Pzig 1941, | 

N) 7



10. Pe ANDREI 
hice, iar Bergson * face. din voinţă esenţa vieţii, căci, după el; caracteristica vieţii este existenţa : .- uaei impulsiuni originare, â aşa numitului elan: — vital, căruia i se datoresc toate Schimbările, toate .. transformările materiei. „El e neliniştea materiei“ . - "şi imboldul tuturor fenomenelor. | - Faptele Oamenilor. derivă deci 'din“voinţa ome-. nească. Privind însă tot Sbuciumul lor, toată ac- . „tivitatea pe care o: desfăşoară ei, cu. drept cu-. . vint ne putem intreba: cu ce scop se .frămință  » această omenire ? La ce indivizi ? Pentru ce războaele de i intredistrugere- - dintre Popoare, cînd toate pot: trăi laolaltă şi în . pace,? O analiză mai amănunţită ne va arăta că. mobilul tuturor: acţiunilor omeneşti, în ultiina în-. stanţă, este eternul dor: de mai bine, e tendinţa - Către o stare de mulţumire a „vieţii, către - feri- cire. Mersul vieţii individuale Şi evoluţia vieţii “sociale sînt o necontenită goană după fericire, Feuerbach .a văzut just. realitatea, . susţinind că , "fericirea este izvorul oricărei ' morale şi legea a- -bsolută a voinţei noastre, Oricât: de seducătoare ar: fi teoria Kantiană, care face. apologia datoriei, . "„Tespingind tendința firească către fericire, trebue | „Să recunoaştem totuşi că -aşa e.constituit sufletul _ » NOStru, să dorească fericirea. — - = | „Are sînt izvoarele psihologice ale' fericirii 2 “Răspunsurile. date acestei probieme se -pot clasi- - fica îi două grupe după direcţia. pe -care o: ur- mează fiecare. Deosebim : - aaa I) o direcție. subiectivistă,: care consideră nu- mai sufletul nostru individual ca izvorul fericirii, 
.. - = i : ” | a Io 9 H.'Bergson, L'evolulion creatrice. Paris 4941, : . 

* 
-
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abstracţie făcînd de mediul înconjurător, de tot 
ceiace e. în afară de noi; 

2) 0 direcție obiectivistă, care, în opoziţte cu 
prima. concepţie, pune fericirea - în dependenţă de 

„factorul exterior numai, de viaţa înconjurătoare, 
neglijind - “personalitatea noastră, care poate în- 
depărta tot 'ceiace ne .face să “suferim şi care : 

“ne dă posibilitatea de” a nă crea o lume interioară 
proprie numai nouă, un refugiu al durerii: 

  

A. “Subiectivismul. 

Concepţiile, care urmează prima direcţie, sint 
- şi.ele variabile, căci se poate considera .ca izvor 

al fericirii rațiunea, sentimentul sau voinfâ.: Re- 
zultă. de aici că, există. trei, concepții subiec-.. 
tiviste asupră izvorului. fericirii şi “anume: a) in-- 
'telectualistă, b) afectivă, c) voluntaristă, toate a- 
vind comună accentuarea 'factorului psihic: subiec- 
tiv, căci „nu avem decît fericirea pe care o sim- 
fim, pe 'care o înțelegem. şi mai ales pe care 
vrem: s'o avem. , pm 

a) Concâpția intelectualistă e foarte veche. O 
găsim în antichitate reprezentată de. Aristoteles, 

_care reduce fericirea la confirmarea activă şi des- 
voltarea a ceiace. este specific la om şi caracte- 
ristic numai pentru el. Omul :se deosebeşte de 
celelalte ființi, după 'Aristoteles, prin rațiune. Vie-. 

- țuitoarele inferioare au numâi un sufleţ vegetativ - 
. Şi un altul sensitiv, deci „aceste fiinţă « au numai 

"_* Jean Finot. Progres et bonheur,. Paris 194, ed 
„NI, vol. L Pg. 124. |
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funcțiuni organice şi de simţire, nu însă şi de în- teligenţă. Deaceia fericire „Propriu' zisă nu poate 
avea decit omul, căci fericirea” rezultă din exer- „. citarea” inteligenţii, din acţiunile raţionale. - Raţi- - nea e forţa divină pusă în om, ea arată. -viața— superioară, prin ea' 'dobindim virtutea şi ferici- rea. Subordonind toate fenomenele sufleteşti, toate „dorinţele şi înclinațiile noastre, raţiunii. ajungem „la înțelepciune, care 'este „perfecţionarea raţională „a Omului. Astfel dobindim şi libertatea absolută scăpind de sclăvia. patimilor ; prin puterea rațiunii me ridicăm la fericițea “divină, căci D-zeu este "idealul. de fericire prin înțelepciunea absolută, prin “Jiberarea de influenţa lucrurilor. exterioare. - „ . Platon are 'cam aceiaşi concepţie; căci. şi. «el crede că fericirea e numai plăcerea purificată „Prin inteligenţă. Stoicii deasemenea admit că feri- 'cirea izvorăşte din rațiune, deşi 
genere şi, predică adesea sinuciderea. Dar NU ex- clude stoicismul nici noţiunea dt fericire, căci e-. »- tica “stoică. recomandă omului să tindă către ceia- „ce e conform naturii. Pentru a: evita suferinţa “omul trebue-să se libereze de tirania -trebuinţe- “lor, de pasiuni, căci. izvoarele răului sint aceste pasiuni: plăcerea, dorința, grija; teama. Indife- „ renţa „faţă “de plăce 
duce la înţelepciune. Pentru a fi* liniştiţi, fericiţi, „ trebue să trăim conform naturii, dar natura este- raţională . prin chiar constituţia ei, esenţa - naturii -. e .raţiunea,. de-aceia. a-trăi : conform - naturii -în=. . seamnă a firma 'caleă: raţiunii. Prin urmare feri= cirea stoică .este exercitarea raţională a virtuţii, Filozofia stoicismului nu este independentă de - Aristoteles, căci, ca şi : dinsul, 'stoicii „admit că plantele au numai viaţă vegetativă, animalele viaţă , 

* 

dispreţuesc viaţa în : 

re şi durere — apatia— aceasta. '
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sensitivă, pe cind oamenii posedă rațiuinea.. Viaţa, -, 
de toate zilele e_plină de nenorociri, pentrucă * 
foarte adesea ea e condusă de pasiuni, care: sînt în-. 
totdeauna contrare raţiunii. . Pasiunea orbeşte, ea. 

_ face pe om să caute fericirea în ceiace e trecă- 
„tor, nu în rațiune şi ştiinţă, şi doar „ştiinţa, e 
virtute şi fericire, oi 

In filozofia: modernă curentul intelectualist. “e 
reprezentat de Spinoza în primul rînd.. După a- . 
cest filozof scopul vieţii este conservarea 'fiinţii 
cugetătoare şi active: Omul - trebue să-şi âfirme ... 

„dispoziţia sau forţa şa specifică, care e raţiunea. 
„Prin: afirmarea acestei facultăţii se realizează u- 

manitatea. --„Non ridere, neque -îlere, sed intelli- 
gere“, zice Spinoza, căci bucuriile şi durerile sînt 
ceva trecător dacă le privim mai critic, dacă le 
judecăm. Risul şi plinsul legate de pasiuni tre- 
cătoare sînt momente fugitive în viaţă. Singura. |, 

- fericire, cea mai mare bucurie, e aceia care re- . 
| zultă din cunoştinţă, -din privirea: tuturor, lucruri-” | 

"i “107 „Sub specie aeternitatis“. Intelectualismul spi- 
„ mozist se vede şi mai bine din,-formula supremă, . 

„a fericirii, a beatitudinii, cum îi-zice dinsul, „a. 
„mor. intellectualis Dei“. Această. iubire produce . : 
"fericirea ; - ea e o- parte: din iubirea pe care: 

: “o are D-zeu; pentru dinsul şi”. rezultă” din cunoş-: 
- tința lui D-zeu **. Cunoştinţa aceasta dă omului 
„virtutea şi fericirea. Deraceia, după Spinoza, fe-. , 
ricirea se. poate dobindi prin liberarea de afecte, 

- de-pasiuni, căci aceste sînt produse: de cunoş- » 
“ tinţi neclare, de” influenţa. lumii “din afară asu- 
  

* Max Wundt. Geschichte der griechischen Etmik- 
„1 Bd. 1. Leipzig 1941, Pag. 231... e. e: 

„*"B. Spinoza Ethica. Cartea V, XXXVI şi ALX. ',. 

i.
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pra- omului. Nu poate fi fericit omul, condus 'de 
„idei neclare, de afecte şi mai 'ales nu poate fi. 

“fericit dacă va face din pasiune un .scop al vie- . 
ţei. Izvorul fericirii deci e în, om, şi anume în 
rațiune. Sa a , , 
„Tot reprezentant al: intelectualismului este şi 

“Leibniz, care: deduce. fericirea din virtute, iar 
virtutea o identifică. cu perfecțiunea. Dar perfec- 

„ ţiunea, în concepţia lui Leibniz; constă în dobin= . 
direa- de cunoştinţi, de reprezentări, din ce în ce “mai, clare. - N SUNE UE 

Printre contemporani Ossip-Lourie îmbină in telectualismul cu voluntarismul susţinind că ferici- 
rea, constă în „conştinţa pe care o avem despre 
scopurile,.pe, care trebue să le urmărim -şi în. „voinţa de a le urmări. * a. E os 

lată o sumă de filozofi: care consideră inteli-. _- genţa ca izvor absolut al fericirii. Dar. poate fi „oare inteligenţa elementul "ultimă care dă naştere | acestui fenomen atit de complicat ce e fericirea 2 - Credem că nu, şi iată pentru ce: inteligenţa-are : - „Caracteristic faptul că exteriorizează' toate pro- dusele 'sa'e. Elementele intelectuale, senzațiile, re- prezentările, sînt de fapt cunoştinţe subiective, care se referă mai mult la starea noastră decît la lucruri şi totuşi noi “le obiectivăm, - le “pProiec- tăm .în: spaţiu, atribuindu-le lucrurilor :ca însuşiri, ale lor. Inteligența stabileşte între . reprezentări. . - rapotturi obiective, căutînd “Să înlățure orice re- laţie cu subiectul“ propriu cercetător. e T, „Cînd vorbim despre fericire . ne. referim însă - tocmai la o stare emoţională a individului, stare 

N 

  

*: Ossip-Lourie. Le bonheur et Pintelligence.. Re 3 “ue Philosophique.. 1904. Pg, 575, ..: , , 

.



o PROBLEMA FERICIRII: 15 

care nu poate.fi provocată. numai. de raporturile: obiective şi reci. stabilite de inteligenţă. Adevă- rul ni produce plăceri intelectuale superioare, dar poate fi dureros-pentru noi de foarte. multe ori. Viaţa unui savant . cercetător poate. fi plină de _ emoţiunea superioară a gindirii, şi. găsirii adevă-- „ tului şi totuşi el nu e totdeauna - fericit, - tocmai 

4 

pentrucă sint excluse tendinţele fireşti ale Suifle- ; “tului. Adevărul este ceva oarecum exterior indi- vidului, e. stringent pentru minte, impersonal. Ra- . . țiunea poate da virtutea, dar o virtute austeră, . de multe ori dureroasă şi nu toţi oamenii o pot. | practică. . Există desigiăr fericirea: intelectuală - rezultată -din bogăţia minţii, din “raţionament, şi poate această fericire să - scadă ceva din impe- .- „ tuozitatea durerilor omeneşti, dar ea nu le poate - înlătura. Dacă, inteligenţa ar fi şingurul şi ade-.. .. văratul izvor al fericirii, atunci ' intelectualii ar. ' trebui să fie oamenii cei mai fericiţi. De ce to- tuşi geniul unui Schopenhauer nu i-a produs lui mulţumirea cea mai mare ? De 'ce Faust.a avut. nevoie, să: mai cauțe fericirea şi altundeva decit. : îi rațiune ? Nu e. fericit Faust pentrucă se pre- - ocupă de probleme. metafizice ; el caută. fericirea : ” în gîndire, dar nu găseşte în ea decit dorul ne- : spus de fericire. Această metafizică, cu. demul-. 
- țumirea. ce-i trezeşte în suflet, îl face -să ajungă „+ —cel:puţin” în prima parte 'a operei lui: Goethe-=: - la o. morală: falşă, : la egoism. Faust -caută plă- 
"cerea „egoistă - pentru el numai,: trece pește orice, 

' nu respectă nici” nevinovăție, nici viața altuia, 
. nici onoarea, nimic. Faust e „un „nihilist. moral, produs al dorului..de fericire. - 1. Pe lîngă: acestea nu:se poate deduce fericirea numai din rațiune, aşa cum. cer filozofii citați, 

| 
'
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căci nu poate fi înăbuşit sentimentul. şi nici-vo=" 
-- înţa prin inteligenţă. Pănă în sec. XVIII cînd 

Tetens.a dovedit că sentimentul e o facultate 
" ireductibilă, independentă, se: putea- neglija ten-: 

“dința subiectivă, considerindu-se ca “un „derivat 
neadequat al raţiunii — acum însă sentimentul . 

" îşi are locul său bine definit şi nu se poate trece o 
peste forţa lui. 

- Fericirea presupune un "raport săbiectiv alim- . 
presiunilor: şi cunoştinţilor cu persoana noastră, 

o valorificare a lor, căci ele dau naştere la diferite 
reacţiuni ale conştiinții. Această legătură între da- - 

„tele obiective ale inteligenţei : şi eul subiectiv o: .. 
face o aliă ' funcţiune. psihică, sentimentul, care 

| apreciază. toate. impresiunile venite din exterior. 
-Deaceiaj în constituirea fericirii trebue să:se ţină. 
samă. de sentiment. Această. importanţă a sen- 

- timentului ca element al fericirii, ca izvor alei . 
mai bine, a susținut-o, exagerind-o chiar, con- 
cepţia. afectivă. ! 

b) Concepţia afectivă. Sînt unii partizani: ai aces- 
__” tei concepţii care pun fericirea în dependenţă de. 

- funcțiunile biologice, căci consideră drept condi- . 
ție absolută a ei buna stare organică. Ei afirmă 

1. Să „exerciţiul normal 'al funcţiunilor - organice . 
este legat de o stare fundamentală de fericire, --: 

de un. sentimerit de facilitate - şi de libertate, la 
care, fără îndoială, nu. sîntem decit rar atenţi. * - . 

. Fericirea izvorăşte 'deci din funcţionarea normală” - 
a vieţii :organice şi psihice. După Paulhan îerici- . 

:. Tea rezultă d din „armonia tendinţelor, unei fiinţi. 

“H, Hăffding. Esquisse dune ps cholo i î 
„Sur. expirience. Paris 1919,. Pg. 25 se ondee 
N, .
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și a condilillor sale de existență“ * “sau 1 din a 
daptarea unui organism la mediul său. 
“Aceasta e 0 concepţie inferioară . a : feri- 

cirii. Sentimentul, această puternică ' forţă:. in- 
terioară, ne poate face nemulţumiţi, cu: toate că: 
inteligenţa ne-ar arăta numai motive de linişte 
şi satisfacţie. Această caracteristică specială a. - 
sentimentului â avut-o .B: Pascal-in vedere” cînd a 
spus,„le coeur'a ses raisons que ia raison ne connait . 
pas“ ; prin-urmare nu buna siare, organică e-iz-. 

1 vorul fericirii. -- 
O contepţie afectivă superioară e reprezentată 

de romantism, care pune fericirea în dependenţă -. 
de. sentimente. superioare. "Romantismul e feac- 

 ţiunea contra intelectualismului, p> care îl. susţi- 
nuse în special filozofia” luminilor. EI înlocueşte 

|» raţiunea. prin sentiment, afirmînd necesitatea unei. 
- personalităţi libere, condusă - de impulsiunile ini-. 
mii, nu de rigurozitatea legilor raţiunii. Individul 
trebue - să fie -autonom,.să aibă libertatea. fără 
margini, în care să se manifeste forța sa speci- 
fică. Nu egalitatea trebue impusă oamenilor, cum 
cerea revoluţia franceză, ci din contra.să se lase 
liberă “manifestarea deosebirilor individuale de. vo- 

tarea forjelor libere ale personalităţii. 

sentimentului deduce” fericirea tot din afectivitate, 

inţă, de capacitate. Fericirea rezultă.din desvol- 

“In afară. de. biologism “şi romantism, morala i 

"Vom cita pe . Shaftesbury,: care - consideră ca * 
origine a fericirii sentimentul moral. După acest | 

filozot acţiunile morale. rezultă din afecte şi incli- 
națiuni, nu': din reflexiune. Sint trei- feluri de a- 
  = 

Fr: Păuthan, Les: “Conditions du bonheur et: l6-: | 
-volulion' humaine. Revue. phil ophique, 1882, pg. 641. - 

      
i ptr d 
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fecte' originare şi anume : “sociale—acele care.au 
ca obiect binele comunității, egoiste al căror scop 

„este individul însuşi şi. afecte nenaturale ce nu, 
se referă “nici la binele general, nici la cel iridi- - 
Nidual (ura, minia, etc.). Moralitatea constă, după .; 
Shaftesbury, într'un. echilibru al acestor afecte. 
Dar orice acţiune morală are ca scop “fericirea - 
internă. Prin urmare de viaţa etică este „legată 
fericirea în mod neinijlocit; acesta: cu afit mai -- 

“mult cu cit scopul moral'e: un sentiment intern“ 
de fericire. - : DR E 

Deasemenea Fr. Huicheson leagă noţiunea de 
fericire de “sentimentele morale, dar el nu mai: 

„corisideră morala ca'o armonie îutre afectele ego--: 
"iste şi cele sociale, ci susţine că morala e vic- 

toria iubirii pure, neinteresute asupra celoilalte - 
dorinţi. şi sentimente. .lubirea .această dezintere- 
sată,. înfrîngerea -pornirilor personale, aceasta e. - 

producătoare ce fericire. DI. 
"Adam: Smith pute alt sentiment moral ca:ori- 

“gina a. fericirii, anume simpatia. Sentimentele “. 
devin -uşor contagioase :: tristeţa;-bucuria, durerea, 
se transmit uşor dela:o persoană. la alta şi îm- 
ping către acţiuni, căci -prin “transpunere în suf- 

„letul celor *nenorociţi, prin - imaginarea suferinţii, 
ce .am îndura dăcă am fi noi în .locul - lor, sim- -: 
țim simpatie şi nevoia de a -face fapte-morale.. - 
Simpatia' morală activă. produce în suflet un sen- 
timent de mulţumire de sine, de fericire. Prin'ur= “| 
mare concepția afectivă -deduce fericirea sau din - 
activitatea organică sau din libera -desvoltatre :a - personalităţii sau din -sentimentul-moral., *-- -- Ş 

- «Dacă primul curent—cel. intelectualist— afiimă - că. fericirea rezultă numai din inteligenţă, “ne2 : 

. )
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ținind seamă de modul cum reacţionează conştiinţa. 

noastră la impresiunile exterioare, afectivismul, ' 

„din contra, accentuiază numai. sentimentul. Nu'e 

mulţumitoare' nici această concepţie, pentrucă sen- -. 

timentul singur nu poate determina fericirea. „EI - 

e schimbător, -variabil după indivizi şi maladiv 

dacă nu e legat de reprezentări. obiective, inte- =: 

“jectuale. O personalitate, în voia pasiunilor, nu 

“este liberă şi nici fericită, căci contrastul” stări- 

ior afective, curgerea lor grăbită în suflet, ne-ar 

"da mai mult o explicare a neferjcirii „decît a fe- 

ricirii. Fericirea implică nu numai simţirea, ci. şi - 
cunoştinţa, reprezentarea clară â. unui scop în 

„viaţă. Sentimentul trebue călauzit deci de repre- - 

_zentări. Dacă 'inteligenţa fără sentiment e rece şi 

nu-are forţă dinamică, “sentimentul fără” înteli- 

“genţă € orb:: In genere în viaţa noastră sufle- - * 

tească aceste două “facultăţi psihice; sîht .strins  - 

" tegate, căci conţinutul intelectual — senzațiile, .re-" 

prezentările, ideile— .constitue elementul obiectiv; 

pasiv, iar 'sentimentul' elementul. subiectiv, activ. 

Fouillee * le-a contopit; atribuind" ideilor forză 

dinamică, deşi această forţă e produsul altui feno-. 

men psihic. .Sentimentul singur, de orice natură 

“ar fi el; nu poate fi izvorul 'adevărat al,fericirii -- 
cop superior, de o re- » 

dacă. nu:e călăuzit ce un s 

"prezentare intelectuală. |. 

e) "Concepţia voluntaristă.' In. primul rînd.se - 
o speţă de-plăcere izvorită.. _ consideră fericirea ca re izvori 

din activitatea naturală, liberă, a omului. Orice 

activitate produce plăcere atita” timp. cît ea e fe- 

    

Paris' 1912. - > . 
. a.“ "A: Fouillee, - La Psychologie des idces-forces. FI 

z
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“zultatul unui surplus de forţă, de energie. Feri- | cirea e un fenomen care,--după această concepţie, "poate fi. provocat printr'un efort. personal, prin o „ voinţă perzistentă şi ' intensă, Durerii. îi putem 2 

„ria rigirgasă— cate înăbuşă orice sentiment, ori. „ce element. empiric,. Er. consideră fericirea ca :o.: 

"opune întotdeaua voința noastră, care işi crează „0 lume interioară senină. Sir John Lubbock zice + „Noi singuri sintem vinovaţi dacă viața nu ne procură plăceri“ *, căci nu Ştim.să le cătăm sau nu voim să'ni le procurăm,.. Exercitind voinţa în - acţiuni .care nu ne plac :;chiar,. vom «ajunge cu „Vremea să ne ridicăm deasupra durerii şi ma: ales să neglijăm descurajarea momentană ce se . 

p . A - 
poate naşte din: suferinţa. - ! 
- Prin voinţă exercitată în special în direcţia mo- . rală, putem dobindi fericirea, afirmă voluntaris=: *- mul, Luther face din noţiunea de datorie. izvorul fericirii, căci, după el, idealul ctic şi fericirea sint, legate laolaltă. Idealul etic este realizat prin „. îndeplinirea datoriilor faţă de - viaţă, prin activi- . „tatea. voinţii— deci şi fericirea rezultă “din activi-, tate şi anume. din cea morală: In : deosebire “de. Luther, care considera datoria ca mobil a acţiu- - nii morale, dar 'şi ca izvor al fericirii, /ant ex-. clude cu. totul fericirea. din Viaţa morală. După. Kant -origina faptelor. morale este voința— dato-. 

noţiune căreia nu-i. corespunde nimic în expe- „rienţă, căci. nu o putem realiza “în viaţa -pămîn- - tească. -Fericirea -rezultă din .virtutea perfectă; ori această 'virtute. nu e realizabilă pe pămint, ci:în viaţa de dincolo—deaceia, postulează Kant nemu- 
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N 

> 

Sir John Lubbochk, L'emploi de. la sie. ed; s. Pa-.. zis 1914, Pg. 51. | Si za
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„Şi. plăcere, fericire, - - a e 
„+. Fiecare din aceste'trei concepţii 'expuse are-o. 
„parte de adevăr,-dar în ansamblul lor sînt uni. 
laterale, -pentrucă. sufletul îâ întregimea sa este | 

“izvorul: fericirii. Nu se poate „vorbi 'despre feri- . .. 
cire decît atunci: cînd există ârmonie între facul- 

E „8 
e 

  

zirea sufletului *.'. Prin'urmare în filozofia mo- 
rală kantiană. fericirea e 'o .noţiune . formală, vă- 
labilă :pentru domeniul. transcendentului, nu o 

„PROBLEMA FERICIRII O 2[ 

forţă morală activă. Kânt/ ajunge (a această. con-,. | 
cepţie .d fericirii. din-cauză că'vrea să îtemeeze 

ES
 

„Q etică raţională, apriorică,' valabilă "pentru. ori- . 
ce: fiinţă. cugetătoare. Pentru''a .reuşi trebue să 
excludă orice element empiric psihologic, să con-=. 
struiască un ideal etic-logic'realizabil'într'o lume. 

„aproape: imaginară, Binele. suprem moral 'se. a- | 
. junge în transcendent, unde se poate face..şi-sin- 
teza virtuţii cu fericirea. 

“+ Concepţia voluntaristă: ar€.: meritul de a-arătă: - 
că: fericirea-.se dobindeşte” prin .activitate,-că tre- 

- bue să lupfăm pentru-a o 'realiza. Intr'adevâr 
prin voinţă putem evita durerea, ne” putem făuri 

ai constrîngere, datorie, cum crede.Kant, ci e. 

o lume specială proprie, în - care nemulţumirea .- 
să fie .cit- mai mică-Voinţa morală nu . este nu- 

tăţile. psihice, echilibru sufletesc. Inteligența, prin 
cunoaştere, ne face: să- ne: ridicăm. deasupra du 

” „Terii, să-i căutăm. cauzele, să o înţelegem, şi 
înțelegerea: durerii înseamnă micşorarea, dacă: 
nu . dispariţia ei. Schopenhauer.crede. chiar că 

„ înteligența exclude suferinţa, căci „în. lumea in- 
"teligenţei nu  stăpîneşte - durerea, . ci .toate sînt 

  

„1* 1. Kant. Kritik der praktischen Vernunii.. : . 

. ,-
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"supuse cunoştinţii“, * „Dar .nu e mai puţin ade-. 
vărat că inteligenţa singură nu poate produce 
fericirea ; 'ea. pregăteşte: oarecum terenul, înlătu-. 
rind cauze şi; motive netemeinice de suferinţă şi 

_-  micşorind intensitatea” durerii. Sufletul luminat 
:.- astfel prin cunoştinţă devine. mai apt pentru mul-. ? 

"ţumire. Pentru acest motiv cerea . în “antichitate 
Epicur: înlăturarea. Ssuperstiţiilor,: a temerii de: 
moarte, de zei, etc. Prin cunoştinţă 'aspiraţiile 
omului se mai rafinează,. tendinţele :devin mai 

„morale, sentimentele mai înalte. . . .„... . 
„Deasemenea sentimențul: singur nu poate 'pro- 

duce fericirea, .pentrucă fericirea, care ar rezulta : 
numai din această. funcţiune . psihică, ar fi ceva: 

„- Predominarea. afectivității poate da naştere 
„unui desechilibru mental .chiar. E știut că. emo-: 
ționaiii sint mai expuşi. durerii, deoarece .hiper- . 
sensibilitatea lor îi face -să simtă. şi cele mai . 
_mici dureri, cărora-le dă proporţii mari. Emo-. 
ționalii nu: sînt conuuşi de inteligenţă și nici nu 

„se pot stăpini prin voinţă — sentimentul predo- 
mină şi cum sînt mai multe cauze . de. durere 

decit de plăcere, dacă “nu. intervine inteligenţa . 
"Şi voinţa, sentimentul vibrează” dureros. Senti-. 
„meitele şi ideile: trebuesc: oarecum. controlate, -. 
coordonate de cătra: voinţă. . Fericirea adevărată 
nu e izvorită dintr'un singur fenomen psihic, ci : 
din -echilibrul sufletesc perfect, din colaborarea 

„tuturor celor-trei fenomene fundamentale psihice. 
Intelectualismul, ' afectivismul: şi voluntarismul, . . 

“A. Schopenhauer. Afori „Traducere de. 
- rescu, Bucureşti 1902 Aforisme Traducere de Maio- 

Pi 
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reprezintă. direcţia subiectivistă, care, după cum'am 
văzut, deduce fericirea numai din 'sujletul ome- 
nesc.,: Pia | a . , Ă El . . . DN 7 oi . pi 

EN 

B; Obiectivismul.. .- - 

Această concepţie consideră ca. origine a feri- _ 

cirii lumea exterioară, mediul înconjurător, sufle- 
„tul uman fiind pur receptiv. Noi nu putem în- 
„depărta durerea, nici nu“putem găsi fericirea în. 

noi, ci sîntem un fel. de..coardă' care - vibrează” 

"în “mod - plăcut sau dureros după împrejurările!” 

exterioare. -..  : Da 

“Sufletul nu reacţionează, nu poate înlătura ceia 

-ce mediul impune. Obiectivismul acesta .este. pa- 

sivist, întrucît . susține că omul suferă, influen- 

țele exterioare fără a. reacţiona în scopul de a-şi 

procura fericirea sau de a suprima durerea. Deo- 

„sebim două ;forme de obiectivism şi anume: . 

teologic şi social. . îi... 
a): Primul fel de -obiectivism a predominat în 

special în antichitate şi în evul mediu. : Politeis- .. 

“mul vechiu, credinţa în spirite bune şi rele, în 

zei. favorabili şi. nefavorabili, punea-soarta omu- 

lui în dependenţă absolută de aceste puteri su- -: 

prafireşti,-care îi puteau face fericiţi sau nenorociţi:: 

In religia aceasta a popoarelor primitive .omul 

“poate rumai să. îmblinzească pe'zeii nefavorabili . 

prin jertfe; printr'uri cult „special. ', - E 

„In. evul mediu însă fericirea supremă era con- 

siderată ca produsul“extazului religios. Plotin 

susţine că în stârea extatică. omul vine în':con-" 

tact direct cu Dumiezeu, care revarsă fericire 

" asupra individului. . Dumnezeu se proiectează. în 
7 

—
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sufletul “aceluia care tinde către el, precum: şi in “lucrurile exterioare. După concepţia teologică, în - " -- Dumnezeu e cuprinsă liniştea şi bucuria precum. - şi tot ceiace formează „conţinutul sentimentelor - morale-religioase. : Dumnezeu e forță, natură, iu-: „bire, ură, fericire şi durere. . Putem. ajunge la : fericire, la forță şi iubire, nuimai prin cunoştinţa lui Dumnezeu, iar. ctinoştinţa: cea . mai perfectă „e aceia pe care ni-o' dă dinsul prin. revelații. - Revelaţia însă are loc. în special iîn "extaz. În genere extazul religios: e „caracterizat prin pre-: dominarea unui sentiment „de fericire; ce nu -5e poate -explica pe cale psihologică. Extazul:e 'sta-" Tea în care. se poate prinde „unitatea în. diversi- “tatea lucrurilor, în care 'se poate cunoaşte Dum- nezeu, căci:se . ” d _nOn-eu, se- înlătură graniţele spiritului Individuaj, S'ar părea poate o: contradicţie în considerarea: 

distruge dualismul! dintre cu şi. . 

extazului mistic ca:un obiectivism. teologic, dar: ÎL: denumim astfel numai. în. ceiace priveşte." feri- “cirea, căci. altminteri extazul e, prin sine, subiec=, tiv-de oarece. cunoştinţa  dobîndită | pe :această * „cale e variabilă dela individ la individ. Fericirea . . produsă prin extaz, însă. vine dela “Demnezeu,.e . obiectivă. faţă. de sufletul. nostru, căci e întrodusă! în 'om în mod inconştient, fără ca el.să fi făcut . : ceva pentru- aceasta. - 
:b) Forma socială a" obicctivismului pune te> * ! 

„Hcirea în depândenţă absolută de mediul. social, „Sint “sociologi. chiar care consideră viaţa ; indivi- duală ca fiind determinată În. mod absolutsde. „Societate. 
„„„ După Aristoteles stătul'e anterior. individului, „încît viaţa personalităţilor, trebue șă se supună.
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totului- şi. să: urmeze normele lui. %, Deasemenea. 
- Hegel apreciază - “valoarea: fiecărei. “realităţi - după. 
locul. pe care îl 'ocupă în evoluţia totală a vieţii 
spirituale ;. individui. e subordonat. statului şi feri-: 

"-.cirea, pe care o poate avea “el, e numai o-parte, 
ui reflex: din fericirea “totului “ căruia: aparţine. 

„„ Aceiaşi idee o găsim la Schleiermăcher **. care. 
" susţine că .:noi oamenii sintem” crescuţi: pentru 
statul: căruia: aparținem „şi „că: bucuriile. noastre . 
sînt produse de viaţa. sccială. 
In sociologia contemporană - £. Durkheim. E. 

consideră pe individ.ca un produs : exclusiv so=: - 
cial, căci. societatea este, după acest.sociolog, un: 

"tot exterior "voinţii individului, cu. putere coer-: 
citivă. Omul nu-şi alege „societatea. în care. s'a; 

„ născut şl nici nu se poate desface de dinsa, căci 
educaţia. ce.i se:dă, ii formează - sufletul . într'o: 

“anumită: direcţie, „il face: accesibil fericirii pe. care... 
o :înţelege şi o vrea societatea.“ | : 

Obiectivismul însă, în: forte exagerate, mu 
j poate ..rezolvi. problema - izvorului -psihologic al. 

„ fericirii, După . cum „subiestivismul pacătuoşie, 
neţinînd seamă de factorul exterior, de societatea: 

: în 'care trăim, care are 'un -rol, foarte mare în: 

. deterininarea "fericirii -sau nenorocirii: “individuale, - 

tot așa” poate păcătui şi: “obiectivismul' :prin exa- 

“gerare. In primul rînd Vbiectivismul teologic vine - 
în. contradicţie cu-caracterul moral al “fericirii - Şi, 

cu morala. în genere, Intr adevăr dacă „omul . 

i aiirotătes La politique, Traduclion “tan: -aise 

par Thurot, revue par A..Basfien. _. da 

**: Schleiermacher. Erziehungslehre: Berlin 1849.. 

** gg, Durkheim. Les Reg! 's .de ;la - methode s0-.. 

etologique. Paris că ed. 1910. E DI 

., - 
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“salvat de rău, de durere şi „dacă e fericit: numai. - 
“prin Dumnezeu, prin. extaz, pri. graţia divină, 
atunci faptele morale nu. mai --au nici-o. impor-. 
tanţă. Ar urma deci: că - voinţa omenească, :do-. 

“rinţa, nu au nici un rol în producerea. fericirii şi . 
a moralei, căci orice ar face - omul -va fi iertat. . 
de Dumnezeu şi,.prin -revelaţie, fericit. . 
“In al doilea: rind, acest obiectivism transformă |. 

“noţiunea morală a fericirii 'intr'o ' noţiune religi= 
--oasă. Pe lingă aceasfa el vine în contrazicere cu. 
obiectivismul social, căci pe cind acesta de al doi- 
lea consideră fericirea ca ceva 'gerieral, accesibil. 

” tuturor, cel teologic introduce misticismul şi face : 
variabilă fericirea (nu fiecare. simte fericirea dată. - 
de Dumnezeu prin extaz la. fel). .-- = .? 

„- Pe de altă parte obiectivismul social păcătueşte: “ 
neglijind * cu - totul personalifatea : omenească. 

“E adevărat că omul e, dela .naştere, supus.unor 
anumita. norme pe care nu „el le alege,-dar trep- 
tat el se individualizează. şi. priveşte printr'o pris- 
mă proprie”. tot: ceiace vine dela societate, Pei- 

-sonalitatea: omenească devine un adevărat selector 
şi transformator al impresiunilor,. incit realitatea 
exterioară nu are puterea absolută de a deter- | 

„mina. Singură fericirea sau nefericirea. Individuali- .. 
Zarea omului nu inseamnă însă o separare de 
societate, ci „o' apropriere, o “subieştivizare' a-sco-— 
purilor socia!e, o însuşire a lor de către acesta. 

„>, Fericirea deci nu e 'resultatul fenomenelor, a 
lucrurilor exterioare, dar nu e nici un produs pur 

„Subiectiv psihic, ci e: dependentă în primul rînd 
de individ şi apoi de societate. Fericirea e Şi în 

- NOI, căci împrejurările: exterioare: le putem modi- | 
”- fica “noi — ele au valoarea pe care le-o dăm noi. . Prin: urmare vibraţiunile subiective ale sufletului * 

- - po pe a - ÎN 

! ' A: 
N . ” n
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„nostru faţă- de. mediul . înconjurător - dau naş- 

" tere. fericirii 'sau durerii, * Armonizarea ' sufletului 

__cu mediul social, cu tendinţele: morale, “stabilirea 

unui echilibru între: subiectiv: şi obiectiv —aceasta: 
produce ; feficirea. "Izvorul . fericirii este concor- 
danţa: sufletului cu.sine. însuşi şi cu mediul mo-: 

„- ral-social. !Se impune deci un echilibru psihic,'o 
- dezvoltare : proporțională şi sănătoasă a facultă- - 

“ilor sufleteşti-pe deoparte şi apoi o adaptare la 
mediul social-moral,- o prelucrare a” materialului, -- 

a conceptelor morale izvorite din societate. N 
“ In felul acesta problema originei. psihologice a 

fericirii capătă 0 soluţie adevărată — căci feri- 

cirea nu e-un fenomen pur subiectiv, 'intern, al unui 

individ. abstract, izolat. de . viaţa . socială, nu “e 

“nici rezultatul, influenţei sociale asupra sufletului 
omenesc pasiv — ci ea e produsul activităţii per-. 
sonalităţii, a prelucrării materialului - social. In 

vederea idealului de, fericire, -înţeles în acest. fel, 
se face astăzi educaţia omului.  . - : a 

__ Diesterweg, P, .Natorp,.. Kerschensteiner,” în- . 

__ ţeleg că omul va fi fericit numai atunci cind va 

- pricepe ' drepturile. şi datoriile sale, sociale, avînd 

în acelaşi timp conştiinţa forțelor sale. *' Da 
+ dai pd ÎN e 

„—  Dupăce am'văzut care e izvorul sau mai bine 

1, zis.6are sînt factorii -producători de fericire, se . 

“impune să vedem ce e fericirea... -- . » 
z 

n decursul veacurilor, începînd. dela filozofia 
„ “socratică şi pină -astăzi „s'a definit “fericirea. în N 

RULA e ip i II | | 

_s** P. Barth, Geschichte der-Erziehung in soziologis-. 

: gher und geişlesgeschichilicher Beleuchtung. Leip- 
Zig 11. . | IE . . . a - Ă - 

.
.
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mod pozitiv ŞI. negativ, . Definiţiile, pozitive -au. : considerat - fericirea “ca “un. fenomen realizabil, „. căutînd „să arate caracterele ei “Precum şi .mij-, - loacele prin. care s'ar.putea înfiptui, Din' contra. ». definițiile negative. au făcut din, fericire -numai; "suspendarea durerii, tăgăduindu-i existenţa reafă,, -. Pozilivă. . 
;In genere. Grecii - detineau fericirea prin :. ele- mentul. plăcerii şi al. mulţumirii, prediciad. înlă- .. turărea durerii -din. viaţă; Creştinisinut, din-con-. - tra, înţelege o altfel de fericire decît mulţumirea terestră şi.de aceia consideră. suferinţa . ca un: N element esenţial al, „vieţii., omeneşti,:ca- un fapt „ Necesar pentru: complecta' dezvoltare a omului interior, căci ea:are rolul de. educatoare,- fiind - „drumul către.pacea eternă“, * cum zice Paulsen. Definiţiile moderne și. conteinporane pozitive. „admit ca niote ale. fericirii -Şi- plăcerea şi sufe- rința,: deoarece NU se, poate .imagina lipsa. orică- rui element de durere .din viaţă. “Durerea, după: Cum. se va vedea, nu trebue absolut exclusă, căci are: un rol bine definit în “viaţă. . Definiţiile ng- " gative sînt datorite, în mod exclusiv, “pesimişti-. ” lor. „Lumea nu este decit:un vis. trecător. şi nici: . fericirea, nici nenorocirea nu durează“, zice Abula- : „ Kasim- Ferdusi. ** Fer icirea nu e un fenomen real, ci.e rezultațul dorințelor: şi visurilor noastre. 'Pen-. „tru acest motiv : Voltaire considera fericirea. nu= mai ca o :idee abstractă, care se bazează pe.unele . „ Senzaţii: de pl DI a i 

„_” Fr. Pauisen, System cer Ethik: Iv Aufl.. Bd. [ Ber- . din 4896. Pg, 45, Pai „**, Jean Lahor; 'Le brâviaire d'un. paniheiste et le. . 
7! mi ” 

ăcere,. 

pessimisme heroique. Paris 1906. B. 9 

+1



7 

EN , _ 
2 . 7 . Ca . A 

Asupra acestor concepţii vom insista mai mult : - 
în discuţia posibilităţii fericirii. Noi vom înţelege. 
prin: fericire: mulfumirea. durabilă. d.voinţii prin 
îndeplinirea dorințelor şi realizarea scopurilor. 

menului, nu determină însă. ce -dorinţi -trebuesc 
îndeplinite şi care scopuri trebuesc realizate ;—- 

răta -natura etică-socială a fericirii. 
„.Va să zică în definirea . fericirii s'au. afirmat, 
două aiirente, unul câre afirmă şi -altul tare neăgă 

„... fericirea ca o stare “reală; acește' atitudini „sînt 
„de fapt răspunsuri nu. numai la problemâ" defini- - . 

ției. fericirii, ci la “alta mai - importantă, anume 
la problema posibilităţii -fericirii,. cu'care ne vom 
ocupa imediat. E posibilă . fericirea ? Putem a=- | 

..junge noi .la acea mulțumire” a “dorințelor şi re- .. 
alizare a.scopurilor: noastre în viaţă 2=Răspun- 
Surile date - acestei probleme constituesc: opți- .. 
misniul, cate: afirmă posibilitațea fericirii , şi pesi- 
mismul, câre o neagă, - TA o. 

: 7 
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” Această definiţie priveşte patura psihică a feno- i. * 

„ „aceasta se va vedea: mai departe, Cînd vom a- .. 

-



a 
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a OCAPUIL, 

„- Concepţia optimismului astpra fericirii. 

„. “Termenul „optimism“ arată 'chiar care -e fon- 
dul acestei concepţii. S'a înceraat.să 'se înlocu- 

“iască acest termen prin altul—bonism, iar cuvîn=. . . 
tului pesimism. să i se substitue acela de malism, 

” -susțihîndu-se că nu.e justificată întrebuinţarea a- . 
cestor superlative. latineşti, dar: nu s'au încetăţe- . 
nit. noii - termeni. propuşi, “pentrucă şi cuvintele 
au viaţa lor proprie, determinată de ântrebuința- 
rea .lor îndelungată şi obişnuită. ” 

Prin „ogti imism“ putem. înţelege două. lucruri :. 
„_1).0 dispoziție sentimentală a omului. de a vedea 

totul în bine, de a trece peste ceiace e urit şi 
dureros, de a păstra încrederea în-puterea bine- | 
lui şi: frumosului, şi '2) o 'convirgere filozofică 

“care, cu tot răul din lume, recunoaşte valoarea - 
> Vieţii şi afirmă triumful dreptăţii şi al fericirei. 

Deosebim deci un optimism dispozițional şi un 
-. altul reflexiv. -. PR a a 

“Prima formă de optimism depinde foarte mult 
“de. temperamentul indivizilor şi de sănătatea lor.: 
Un om puternic, sănătos, avind conştiinţa forţei : 
sale de luptă şi de rezistenţă, va privi întot- 
deauna loviturile, pe care le. primeşte, cu mai: 

+ 

W 
4 

a
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mult singe rece şi. mai ales nu se va descuraja, - 

-_ci-va vedea: posibilitatea de îndreptare a răului. 

Și cu toate acestea au “fost cazuri, cînd indivizi 

bolnavi au fost foarte optimişti. lată în filozotie 

cazul lui Nietzsche. o personalitate. puternică, dar 

un :rup şubred suferind extraordinar, “care totuşi _- 

a! creiat 'vigurosul ideal al supraomului. 

“a făurit'un ideal de viaţă pe care-ar fi dorit-o, 

"dar care îi lipsea. Viaţa. ce-i fugea - necontenit, “ 

', forţa pe care nu a simţit-o niciodată, le iubea . 

în imod -pătimaş, deaceia' era el: contra slăbăciu-.. 

" nii cerind viaţă, viaţă.. Supraomul lui . Nietzsche “ 

: este, zice.  Wundt, idealul bolnavului, care, în con- 

trast cu' propria lui neputinţă, îşi făureşte tâb- 

louri de forţă torențială“. * In. genere: însă cei 

slabi, bolavi, cad în pesimism — sănătatea, viaţa 

fiind izvorul optimismului. - "0 

“Optimismul dispoziţional poate avea şi el două 

„direcţii! 1) un optimism al viitorului caracteri- .: 

E zat „prin. încredere nestinjenită: în viitor. Prezen- 

+. tul e considerat numai ca o etapă necesară, răul 

:  ca-'ceva tranzitoriu, fericirea şi binele. fiind în 

:.. “viitor, ' 2)- optimismul -trecutului,. care e,de fapt 

_” “înclinația de a vedea binele în trecut. numai... A- 

. _ceastă formă. de optimism e foarte frequentă, căci 

““ în genere, din. amintirea noastră dispar toate 

- asperităţile "trecutului, tot ceiace a fost urit şi rău, 

“" -xăminind numai ceiace ni-a- plăcut. 

| A. Optimismul reflexiv îmbracă, în dezvoita- 

“ rea:sa istorică, diferite” aspecte, pe care -le- putem 

_ grupa în două forme funda mentale : 1) optimismul 

- teoretic şi 2) optimismul practic-social. Prima. - 
iti 

  Lua 

[907 Wumdt. Ethik-I BA. 4905, Pg. 519. 

o d . a i Di 

Nietzsche  : -
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formă cauţă să intemeeze, fericirea pe. :conside- rente. teoretice, iar. a doua pe “observaţie şi;ex- periment,. avind în vedere nu. universul în între-. - -. gimea sa, cl: viaţa “ socială. -“ Optimismul: teoretic, la'rîndul său, se prezintă subt două înfățişări. = -: filozofic şi teologic. Vom. arăta. evoluția optimis- mului în toate aceste. forme Şi apoi vom critica sistemul întreg. A a 

- a): Optimismul feoretic-filozofic „e: dezvoltat - în antichitate. Astfel Empedocle pune ja baza tu- "turâf fenomenelor, â întregii lumi, - ca principiu creator,. iubirea... Prin . ură şi iubire. se ex- „plică repulsiunea şi atracţia corpurilor. .lubirea e fundamentul” şi. tot ceiace . rezultă „din ea, în „mod necesar, e bun. Lumea :deci e bună deoarece e produsă “de iubire. In mod mai sistematic pune problema optimismului. Platon," care „Susţine : că Tăul şi durerea nu sînt: elemente:active' şi normale ale vieţii, ci .sînt - numai pedepse, ce, se -dau oa- menilor.  Derniurg -.a creat numai ceiace.e. fru-, mos şi bun, deci iumea. adevărată e bună. După | laton. există două lumi: una empirică:senzibilă: , „- Şi 0 a: doua transcendentă-suprasenzibilă, lumea ideilor. Prima nu e decit o' copie imperfectă a secundei, căci. toate lucrurile din experienţă, din, lumea vizibilă, au “prototipurile. lor în transcen- -: dent. - In această realitate: suprasenzibilă . predo- .. mină ideia. binelui. Plăcerea trecătoare, din lumea. „aceasta, are'o-durată nelimitată în lumea ideilor. in această lume a trăit cîndva şi suflatul nostru, - “care acum are, prin.-concepte,: amintirea acestor idei. Deaceiă impresiile senzibile. sînt numai. nişte-. ocazii pentru aducerea. acestor amintirii. Oricărui - „obiect al: gindirii îi scoresponde: o “idee, iar ideia .... Supremă e aceia a binelui, căreia, îi sînt subor= 
4 

»
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donate toate celelalte. 'In lumea empirică. nu 
există armonie complectă, ideile se ciocnesc aici - 
între ele şi contrazic chiâr ideia. binelui, dind 
astfel naştere răului — aceasta' însă numai în- 
lumea senzibilă, căci lumea adevărată, aceia a . 
ideilor, e stăpinită de ideia 'morală a binelui. . 
Această" idee ajunge în 'conştiința empirică, con- 
cretizindu-se într'o'formă senzibilă, în'frumos. Bi- - 
nele e realizabil deci în experienţă, nu e numai 

„0 idee transcendentă, ci poate fi şi o, normă de 
viaţă. Realizarea binelui se poate face prin stat. 
Binele cuprinde în 'sine dreptatea şi fericirea in- - 
dividului şi a Statului. OC pi 
“ Aristoteles este. şi el reprezentantul optimis- 

- mului filozofic. În deosebire: de Platon .însă, a- 

puterea divinității de a guverna “lumea, în pute- 

“'cest filozof pune etica. şi politica pe teren expe- 

- rimental, fiind asttel mai realișt. El nu se mai pre- 

“ocupă de. problema binelui în sine, de lu- 

“mea suprasenzibilă, ci de imporțanţa legii mo- 

__rale pentru oameni, pentru. viața reală. O- 
mul -tinde să dobîndească fericirea şi poate „a- 

_junge la aceasta. prin virtute, căci virtutea pro- 

duce: plăcerea“ cea mai periectă. Prin. urmare 

- fericirea e posibilă prin. morală. Perfecţiunea - - 

rațiunii aduce fericirea, aşa că fiece treaptă 

de evoluţie către - perfecţiune. e  întovărăşită. de 

un 'sentiment special de plăcere, de fericire. , 

Chiar Stoicii, care sînt consideraţi drept  pe- 

'simişti, afirmă existenţa binelui, de vreme. ce dau 

iorme practice pentru înlăturarea suferinţii.: . 

„ Politieismul grecesc, în genere, e optimist, căci . 

afirmă încrederea în protecţia zeilor. Nemesis nu 

înseamnă. numai destinul rău, ci şi increderea în - 

N 
3 

. 
7
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rea imanentă a binelui şi dreptăţii, care nu pot 
fi înăbuşite niciodată. - Ma 
In evul' mediu se afirmă optimismul teologic. - 
In epoca renașterii Giordano Bruno reia opti- 
mismul filozofic; dindu-i o culoare panteistă. In 
universul infinit, zice dinsul, se manifestă inteli=. 
„genţa divină ; cosmosul 'e compus dintr'un număr - infinit de lumi, în care totul e. perfect, nimic nu 

- e rău. În comparaţie cu acest vast tot durerea 
individuală dispare—răul devenind ceva foarte rela- N tiv, căci ceiace pentru unule durere,pentru altul e bu- curie. Printre filozofii moderni optimişti trebue să „numărăm pe: Shaftesbury, care-- afirmă că nu răul copleşeşte “în lume, că există mai multă 
fericire decît durere. Omul nu e rău dela natură, 
ci el are în sine germenul iubirii de aproapele şi de aceia nu va câuta „distrugerea - semenului, 
răspindind astfel în. jurul Său durerea. Deaseme= | “nea. A. Smith susţine preponderența binelui asu-= „pra răului: El chiar incearcă să stabilească. un aport matematic, că ar exista cam un nefericit la 20 de fericiţi. De 

Fichte, Hegel, Nielzsche,, etc. sînt reprezen= tanţi autorizaţi ai acestui optimism. 

b) Optimismul teologic se dezvoltă în special 
în evul-mediu. In acest timp 'se admite fericirea . 

“Ca 0 realitate, nu însă în viaţa terestră, ci dincolo, - 
căci, viaţa pămintească nu e decit o pregătire pen- 
tru cea viitoare, aşa că suferinţa, pe care o în- dură 'omul,e un mijloc de dobindire a feri- 
cirii. Astfel Origena crede că răul, pe- care îi 
suferim şi îl vedein răspîndit în lume, nu e creat - de. D-zeu, ci de spiritele rele, care s'au. separat “ de: dînsul. Aceste spirite însă vor reveni la D-zeu
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zi atunci. va. dispărea orice rău şi orice suferinţă. | 

“Fericitul Augustin admite durerea, răul, "numai . 

ca un corelat al binelui, pentru a se vedea, prin 

“sontrastul lor, armonia creată de D-zeu în- lume. 

Omenirea a fost bună la origine şi numai priu 

căderea în păcat s'a născut-răul, durerea. D-zeu 

a admis acest rău pentruca prin ajutorul lui să 

“acă binele. Fericirea se. poate realiza pe pămînt 

prin unirea oamenilor laolată întrun stat creştin 

(civitas Dei), în care se va: înfăptui - bunătatea” 

divină, Prin urmare fericirea perdută se - poate 

răscumpăra prin exercitarea virtuţilor creştine şi 

sociale în statul religios. - . - 
„ Dintre moderni reprezentantul cel mai de samă 

al optimismului teologic-este Leibniz. EI consi- 

eră răul ca o: imperfecţiune, dar îl. justifică, sus- 

ținînd că D-zeu nu a făcut lucrurile perfecte, 

deoarece, în acest caz,.ar îi trebuit să creeze alţi 

D-zei (D-zeu fiind sinur perfect în mod abso- 
e 

jut). Leibniz crede că D-zeu are 'o voinţă şi o - 

bunătate absolută, determinate de înţelepciunea, 

sa, Pe baza acestei înţelepciuni a creat El nu . 

mai ceiace e bun, deaceia lumea aceasta e cea 

- mai perfectă, în ea există cea mai mare fericire. 

„Dacă această lume nu ar îi cea mai bună posi- 

bilă, atunci D-zeu sau nu a vrut s'o creeze— şi 

“n cazul acesta el nu are: 0 “bunătate: absolută 

(deoarece a: vroit răul: şi suferinţa din lume)—sau 

au a cunoscut. o altă 'lume mai bună şi atunci, 

D-zeu nu e atotștiutor.. Aceste. două ipoteze coa- 

1razic însă atributele fundamentale ale lui. D-zeu 

—de aceia, conchide. Leibniz, lumea aceasta e. 

cea mai bună dintre toate lumile posibile. Răul, 

suferinţa, servesc unor scopuri . mai înalte, 

anume pentru a se reliefa mai bine frumuseţea şi 
7
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armonia din lume, căci. dacă: nu ar fi uritul şi 
dezarmonia- riu: am putea aprecia ce e bun şi 
frumos. : RI Aa „ Optimismul 'teologic admite fericirea în trans- 

„cendent, în -viaţa de dincolo, dar, în acelaşi. „timp, o consideră şi ca un fanomen “realizabil în parte pe 'pămint, în societatea creştină... Zic nu- mai în parte, pentrucă: fericirea durabilă, adevă- rată şi absolută, e -numai în viaţa spirituală, des- făcută de corp. . - * pa 

_* B. În deosebire de optimismul teoretic, care: "caută să întemceze binele, fericirea "universală — chiar indiferent: uneori de existenţa” individului — prin argumente filozofice abstracte, raţionale, este. “optimisinul practic-social, care se referă în spe- cial la societaieă umană. Realizarea binelui şi fe- ricirii în evoluţia istorică, subt toațe formele sale, e problema acestui 'fel de optimism.. Fericirea” e un element şi un produs al. eticii. sociale, după "cum se -va vedea, deaceia optimismul social - are. cea mai -mare importanţă. Sint chiar unii cuge-. tători care nu recunosc decit un optimism uaraj= versal, şi un altul social, primul : referindu-se lă binele în natură în genere, secundul: limitîindu-se numai la istorie, la societate. Astfe] Ludwig Stein susține că: optimismul individual nici nu e obiectul unei" probleme filozofice, deoarece fericirea indivț- duală depinde de temperament, nu de o concep- lie filozofică oarecare, Tot aşa şi cu pesimismul individual, pe care el îl consideră ca 0 boală. + „De fapt optimismul individua] e ceiace am con: 

Pg. 
Ludwig Stein. Der soziale Optimismius. lena 1905= . - 8. E 

! - ” - .. Di ?
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-siderat noi “drept optimism dispoziţional, .Opti- -. 
mismul social prezintă o superioritate asupră ce-:. 
lorlalte forme, pentrucă el observă fenomene so- 
ciale oarecum :obiective conştiinţii individuale şi - 
cu un caracter de relativă constanță (fenomenale 
'sociale se concretizează în instituţii, acţiunile so- ! : 
ciale lăsind urme mai durabile ca cele individuale), 
Argumentarea optimismului social se. bazează, pe 
un material de fapte obiective, . 

O caracteristică specială a optimismului social | 
e faptul că el pune ca. principiu de realizare a bi- | 
nelui, a fericirii sociale, activitatea, în deosebire 
«de optimismul teologic în care ' predomină . pasi- 
“vismul, deoarece D-zeu - pedepseşte, inflige su- 
ferinţa şi tot ei iartă, realizînd binele. “Prin ur-: 
mare individul suferă durerea şi primeşte fericirea 

- dela D-zeu, fără ca el.să facă ceva pentru a o. 
-dobîndi. Din contra optimismul „social “consideră : 

„fericirea în funcţiune de acţiune. Pentru acest 
motiv L- Stein vrea 'să întemeeze optimismul 
-pe baza Energeticei, vorbind chiar. de „optimis- 
mul energetic“. Optimismul social nu e tot: 
una cu aprobarea a tot ce există în societate, 
căci nu se poate tăgădui răul şi: “suferinţa reală, 

"care. se constată, ci esența sa este admiterca per- - 
fectibilităţii, ori, de vreme ce omul e perfectibil, 
el trebue. să. muncească pentru realizarea acestei 
perfecţiuni gradate. .. ” ” 

Condorcet accentuiază chiar. făctorii, “care vor 

“produce realizarea fericirii - sociale. Evoluţia. so-, 

cială nu e, după el, decit un- progres necontenit, 
o realizare treptată a binelui. Acest progres se 

* Ludwig Stein. Der soelale Optimismus lena. 1905. 
Pg. MB. :.. | , 4
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“face prin egalizarea. condiţiilor politice” . sociale,. 
” Tot aşa Fichte şi Aug. Comte văd în evoluţie 

„realizarea fericirii prin înfăptuirea principiilor mo-. 
rale; prin activitatea voluntară a omului. | 

", Optimismul social are şi el trei forme, în care 
"se găseşte la diferiţi filozofi, şi anume: bio-- 
fogic, morali şi economic, deosebite după crite- 
riile sau mijloacele potrivite” pentru realizarea: 
binelui sâcial:  -" A e 

„_:a) Optimismul biologic consideră ca prim. fac-- 
„tor al evoluţii: sociale şi al fericirii progresul 
„biologic. Pornind dela această idee ajunge Wietz- 
sche, la formularea unei concepţii atit de contra-- 

„ Zise,a supraomului. Subt influenţa pozitivismului 
„si-a'utilitarismului, Nietzsche vede cel mai: mare: 
bun, fericirea, în viaţă. ._ - i 
Supraomul .e acel ce comandă, acel ce îşi im-- 

! pune voinţa sa, trecind peste tot .celace e slab: 
Viaţa puternică —subt raportul fizic şi intelectual — 
crează valori nouă, deoșebite de cele de mai înain-- 
te. Şi totuşi Nietzsche nu e reprezentantul unui bio- - : 
jogism egoist absolut, căci Supraomul, cu voinţă 

„puternică, distruge pe cei slabi şi pe toți cei care: 
i se opun, nu atit întrun scop egoist, cit în ve- 
derea creării culturii umanităţii. * Deslănţuirea in-. 

„ Stinctelor nu înseamnă” exercitarea pornirilor rele 
şi brutale, căci instinctele. sint, pentru Nietzsche, 

- forţele: spontane, naturale creatoare, ale omului. 
“Pe aceiaşi premisă se bazează acum Eugenik-a, 
care este, cum a definit-o întemeetorul său Fran- 

„cis Galton, ştiinţa îmbunătăjirii însuşirilor înăs-- 
“cute ale unei rase. NE Sa | 

"Progresele vitale, . sănătatea poporului, condi- 

> 5? Alois Riehl, Friedrich Nietzsche, Stuttgart. | 

5
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ţionează morala şi fericirea, dezyoitind forța ac- 

-tivă în om. Societatea e..0 comunitate de voinţi 

individuale, a căror activitate e importantă nu 

“numai pentru individ, ci pentru organismul so 

cial. însuşi. | a Ra 

Deaceia, ştiut fiind că degenerarea,. maladiile, 

mortalitatea, sînt începutul descompunerii “sociale, 

Eugenik-a capătă astăzi o “importanță din ce în 

_ce mai mare. Statele încep să considere sănă- 

tatea drept fundamentul. alcătuirii sociale. De-.. 

aceia se studiază acum condiţiile reproducerii umane - 

şi modul de intervenţie raţională pentru a împe-. : 

dica moştenirea bolilor. Mizeria socială se pro- 

_pagă prin bolile mintale, prin criminalitate, etc. 

— ori contra acestor agenţi trebue să se'ia mă- 

suri. Mijloace numeroase de. apărare, nu grei 

aplicabile, *- propune Eugenik-a. Factorul biolo- 

_gic“ şi rolul său social preocupă astăzi 'serios pe . 

sociologi, căci prin „igiena cultural-socială **. şi 

prin antropologia socială se caută acum .îmbu- 

nătăţirea. sănătăţii, ca a o condiţie neapărată a 

progresului şi fericirii poporului.  . i 

“ Prin urmare fericirea depinde, după concepția 

biologică, în primul rind, de sănătatea organis- 

“ mului. Nu trebue însă să credsm că biologismul 

„acesta reduce fericirea; numai la . plăcerea orga- 

aică, căci consideră buna stare fizică -şi spirituală 

ca! prima şi fundamentala condiţie a progresului. şi 

fericirii sociale. Viaţa nu e un scop în sine şi dez- 

„voltarea ei nu e fericirea propriu zisă, Ci ea e condi- 

iia şi expresia exterioară a' fericirii. Nietzsche a 

  

* 7lans Flaustein. Degeneralion:und Eugenik. So-. 

"” zialistische Monatshefte. 29 und 30 Helt 41949. 
*- Dr. A, Orotajhn und Dr, ]. Kaup. Handwsrter- 

buch der sozialen Hygiene. 2 Bd. Leipzig 1912. - 
4
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spus chiar „viaţa e numai un mijloc pentru ceva, 
mea e „expresia formelor de: creştere: ale pute- 
rii“, * iar puterea e şi .ea în serviciul creășii . 

- culturii! Prin urmare nu plăcerea biologică, nu 
sănătatea, e fericirea ultimă şi virtutea socială su- 
premă, ci ea e numai un mijloc—sine qua non — 

“pentru fericirea moral-socială. - aa 
b) Optimismul moral e : reprezentat în special 

de Fichte şi Aug. Comte, care i-au dat forma 
cea mai desăvirşită. Optimismul lui Fichte este 
caracterizat mai ales prin afirmarea noţiunii de. activitate. In deosebire de: Kant, care stabilise 
dualismul numen-fenomen, lume senzibilă-lume - 
morală, Fichte ajunge la o concepție monistă, . morală și idealistă. El pune la 'baza lumii fap- 
tul, acţiunea, care aparţine unui. eu. La Kant 
condiţia şi factorul suprem al conştiinţii este aper- - 
cepția pură, care face unitatea Sintetică a tutu- „ror datelor. senzibile, Acest „eu gindesc“, cum îi. zice. Kant, e - noţiunea din. care Fichte face o. forță activă. Lucrurile toate din lume sint, după Fichte, rezultatul activităţii eului. Eul, pentru a se: afirma ca'o forță, are nevoie de: rezistență: exterioară, deaceia creiază materia exterioară rezistentă, lucrurile (non-eul).. Aceste lucruri o- biective, devenite “de sine:: stătătoare, sint pie- - dici, graniţe, ce: se. opun . activităţii eului. Prin lupta cu ele se afirmă cul. Dar eui-omul în ge- „nere trebue să învingă orice piedici, pentru a-şi indeplini: menirea, idealul. Idealul, către care tre- bue să tindă orice fiinţă, este: moralitatea uni- versală.- Cînd ajunge omul, prin actele sale, să: 

  

* Fr. Niotzsche. Der Wille zur Macht. (I-IV Buch, Leipzig 1912. Pg. 165. 
4 
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se simtă în comunitate cu ordinea morală, atunci . 
- e fericit. Individul însă este membru al unei na= 

“iuni, iar națiunea aparţine umanităţii, incit ac- 
:tele noastre au: valoare. în măsura în care ne pot 
face părtaşi ai vieţii fotului social. Astfel binele, 
“fericirea, e în moralitate. Aceasta se poate realiza 
prin îndeplinirea datoriei în primul rînd, prin o ac-. 
tivitate conformă cu conştiinţa morală. Fericirea re- . 

_zultă, după Fichte, din contopirea omului cu or-: 
.dinea -morală universală, care se realizează prin 
„progresul dezvoltării conştiinţii „morale. . . 

Aug. Comte pune fericirea: în dependenţă de 
dezvoltarea moralității -umane.. Binele se“ reali- 
'zează treptat, odată .cu evoluţia morală a socie- 
tății, iar, această evoluţie, după cum se constată, 

“merge -dela instincte şi pasiuni către rațiune, de 
Ja primitivitatea brutală -a omului către sociabi- 
litatea solidaristă de azi, dela ferocitatea stării 
de războiu perpetuu între oameni cind omul era 

- 4up pentru om (homo hominis lupus), la: mutua- 
litate, dela egoism la altruism. Prin această e- 
'voluţie fericirea se socializează oarecum, căci 0- 
mul nu se gindaşte numai la sine, ci şi la se- 
menii săi, . sufletul său devine mai larg, mai: 

- moral. Purtătorul moralei şi al progresului este, 

.după această coricepţie, societatea, individul fiind” 

1 

cu totul subordonat acesteia. Fericirea nu e mulţu mi- 

:rea egoistă a unuia, ci realizarea “moralei sociale. - 

'c) Optimismul social-economic e reprezentaţ 

de. socialism, cu toate direcţiile şi nuanțele sale. 

E discutabil însă dacă socialismul. este o formă 

de optimism sau de pesimism, căci sint unele 

“idei socialiste, care condamnă societatea şi evo- 

luţia ei la nefericire, lă predominarea răului. Cri- 

“tica aspră, pe care o face marxismul, societăţii -
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 de.azi, în care răul covirşeşte, e un tablou. des- 
“curajant, pesimist. Nu poate exista fericire în-' 
tr'o societate unde o minoritate imorală de ca-: 
pitalişti exploatează .pe adevărații. producători, 
majoritatea oamenilor: muncitori şi cinstiţi. Orga- 
nizaţia socială e vicioasă, starea materială a: 
proletarilor e din cele mai 'rele, mizeria fizică şi 
sufletească cuprinde .din ce în ce mai mult pe 
nenorociţi. Pe dealtă parte etica societății capi-. 
ialiste creiază două feluri de legi, două morale, 
una a resemnării, a ascultării, a alienării orică- 
rei demnități personaje — alta a plăcerii, a des- 
friului şi a egoismului orgolios.' Produsele, depe- 
orice teren, ale acestei mentalități de clasă ex 
ploatatoare, “sînt nesincere Şi inumane. Viaţa pro- 
jetarilor, în societatea de azi şi în cea trecută, 
reprezintă - numai mizeria crescîndă ;. aşa zisul. 
progres nu este decit constatarea suferinţii pro- 
gresive a celor mulţi. - La obiecţiunea că starea. 
lucrătorilor e mai bună acum ca! în trecut,. că:sa- - 
lariul“e în creştere, deci că mizeria nu merge 
progresind, . marxismul răspunde. deşi salariul 

„este mai mare, suferinţa e. şi ea în creştere, pen- 
'trucă trebuinţele sint. acuma mai multe ca iu 

- trecut. Subt influenţa capitaliştilor, care cîştigă 
din exploatarea muncii mai mult ca în alte vremi. 
Şi care! deci îşi înmulţesc trebuinţele, se deş- 
teaptă şi în sufletul muncitorilor trebuinți nouă - şi 
mai numeroase.: Prin ' urmare, cu toată urcarea 
salariului, mizeria e progresivă. Disproporţia din- 
tre clasele sociale, dintre producte şi ex ploa- 
tare, dintre: mizerie. şi belşug, va: da naştere W-- 

„nei. catastrofe finale, care va . pune capăt aces- 
tei stări de lucruri. 
„Pe lingă acestea, materialismul şi mecanicismul” 

op ”
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“concepții marxiste.ar fi încă un punct de spri- 

fin al ideii că socialismul. e pesimist, căci, dacă 

totul se petrece în mod:,mecanic, omul nu poate 

aspira şi-nu poate lucra pentru fericire. Binele 

sau răul va rezulta din schimbările : automate, 

involuntare, petrecute în societate. lată deci. o: [ 

sumă de elemente pesimiste în. socialism—şi to- 

tuşi socialismul este optimist. Ludwig Stein sus-— 
ține că socialismul, cu toată critica sa, este „pd- 
Simist pentru trecut şi prezent, optimist pentru 

viitor“, * Tot aşa d. Gusti crede că: „acest?pe- 

simism se dezvoltă. şi se topeşte într'un cald op-: 

-. simist în ce priveşte viitorul ; . vieţii -reale i se 

opune o lume viitoare, dorită bună, adiînira-.. 

bilă, perfectă, din care, vor lipsi toate relele de: 

astăzi“. ** A e e 

Nu putem considera șocialismul ca o formă de 

pesimism în niciun caz, pentrucă el face numai 

critica prezentului şi trecutului, afirmind .că feri- 

cirea nu s'a realizat pănă acuma, dar-nu tăgă- 

duește chiar posibilitatea fericirii. Societatea ac- 

tuală poate fi transformată într'o alta mai bună, - 

în care fericirea să nu fie apanaiul numai al cî- 

“4orva. Prima condiţie a realizării fericirii e bună 

starea economică, deaceia ' marxismul dă precă-. 

dere trebuințelor materiale *** în procesul de evo- 

ţie socială, susţinind că baza vieţii . sociale -este- 

  

* Ludwig Stein, op. cit, pg. 258. | 

„_** D. Gusti. Realitate, ştiinţă şi reformă socială, | 

“Arhiva pentru şiiinja și reforma: socială. Director D.- 

Gusti, Bucureşti. 1920. Tom. |, No, î, P9- YI. IER 

** A se vedea pe larg această problemă în siudiul 

Moecanicism şi teleologism ln sociologia. coalempo- 

- ană, Publicat în 1915. Extras din Studii: Sociologi- 

ce şi Etice, Iași. pf Pe :
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“economia * şi tehnica. Prin urmare progresul material-economic va „aduce, după această .con- -„cepţie, fericirea. Pentru acest motiv am denumit această formă de optimism social optimism eco- .nomic. Neomarxiştii, adepţi ai kantianismului în filozofie, au corijat doctrina mecanicistă a lui „Marx, întroducînd factorul moral, idealul, ca forță - -determinantă a evoluţii: sociale, E "1 Caracterul optimist a socialismului îl formu- dează K. Kautsky, . afirmând că - „socialismul. în-. " iătură nevoia, suprasaturaţia şi nenaturalul,: face pe Oameni bucuroşi de viaţă, bucuroşi de - fru- . muscţă şi capabili: de plăcere“. +. „Prin îmbunătățirea stării economice, prin creş- terea forţi şi importanței sale, omul de azi de- vine. un Supraorm, cum zice -Kautsky — dar un 
rea prăpăstiei dintre el şi cei mici, ci care va fi „tare între cei mari, fericit. cu fericiţi, care nu are sentimentul de forţă din faptul că 'se ridică pe trupul celor. sfişiaţi, ci. din faptul că unirea cu cei ce tind către acelaşi lucru, îi'dă curajul să se încumete la rezolvirea' problemelor celor mai mari, £. - 
Am enunțat sumar aceste forme “de evoluţie ale optimismului social, urmind să cercetăm a-. “cum, în mod “sistematic, în ce constă : fericirea “după concepţia optimismului în genere. Pentru a . putea vedea ce se înțelege. prin fericire, trebue . să vedem care sînt criteriile adoptate de diferi- Mii filozofi, pentru determinarea fericirii, :căci nu . 

  

” K. Kautsky. Die "Soziale Rerolution: UL Auti, 5 „Berlin 1911, Pg. 112., | - A



  

„există o concepţie unitară, 'una singură. In tre=: 
cut, fericirea a fost concepută după temperamen- 

* tul personal ai fiecărui filozof, şi. deaceia au fost” 
variabile concepţiile. ginditorilor.. . 

Putem: deosebi următoarele criterii prin ca=- 
re s'a încercat. să se definească fericirea : 
1) plăcerea - acesta este cel mai răspîndit cri- 
teriu, căci cei' mai mulţi filozofi au identificat fe- - 
ricirea cu plăcerea, confundind astfel fericirea 
numai cu un singur element al ei: 2) înfelep- : 
'ciunea, 3) virtutea, 4) cunoștința, 5) perjec[iu- - 

pe U nea, 6) iubirea. 
7 

1) Optimismul care deduce. fericirea din plăcere - Şi 
e cunoscut subt numele de eudemonism. Această . 
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concepţie face din plăcere 'scoprl vieţii, imbol-. : 
„dul oricării activităţi, considerind plăcerea drept.- | 
cel rai mare bun, drept fericire desăvirşită, că- "tre care trebue să tindem... -... Sa „În antichitate a fost susţinută această doctrină: 

„de Cirenaici şi Epicurei. Aristipp, reprezentan- 
tul şcoalei cirenaice, e considerat chiar drept re- 
prezentantul materialisrnului -. moral, tocmai . din 
cauză că face din plăcere. mobilul 'tuturor -ac-.. - 
țiunilor. * După Aristipp plăcerea este intotdea- 
una un. bine, chiar dacă pentru dobindirea ei tre= 
bue să facem sforţări dureroase, Dacă plăcerea, | 
pe care o dorim, e mai mare ca suferinţa pro= - 
dusă .de sforţare, trebue. să nu ne dăm înapoi în. 
faţa greutăţii momentane, să îndurăm acea sen- | 
zajie displăcută, pentru a atinge plăcerea finală. 
Omul însă trebue să calculeze întotdeauna dacă. 

  

. F, Lange, Histoire du: matcrialieme. Tome |. 1910.. 

7
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__ mijloacele, care duc la plăcere, costă mai mult sau 
“mai puţin ca plăcerea însăşi, ca să'ştie să pre- 

fere, | N 
__ Aristipp e înrudit, în această concepţie, cu 
„Bentham, căci şi pentru el „arta de a trăi se .. 

„ vezolvă într'o artă de măsură sau de calcul.* 
„Aristipp.pune preţ pe plăcerea imediată şi indi- 

" viduală,. considerind-o ca un: scop absolut, în 
sine. Inteligența umană e un bun, dar ea 
nu dă fericirea, .ci arată numai calea pe care 
se poate ajunge la fericire, în unire cu alte fa- 
-nomene psihice-sociale. Cirenaicii deduc valorile 
morale din fericire, căci consideră drept criteriu - 
etic” fericirea, iîn'loc să derive pe aceasia din ac- 
iunile morale. * Da 
„Dintre adepţii acestei şcoli. cei mai mulţi con- 

.:sideră plăcerile senzibile ca fiind -cele mai in- 
„* tense, ca producătoare de fericire. Plăceri!e. pot 
„„ fi: senzibile şi intelectuale ; primele fiind plăceri - 
„inferioare şi trecătoare, iar celelalte superioare şi 
tecunde, căci se înlănţuesc, producîndu-se una pe 
„alta. a | PN 

Cirenaicii susţin, în: majoritate, un eudemoaism 
senzibil, inferior. Nu tot aşa însă este conside- . 
rată. plăcerea de Epicurei, căci. Epicur :a înţeles 
prin plăcere mai ales /ipsa de durere. Acest fi- 
itozof a' considerat plăcerea. drept criteriul ferici- . 
rii şi impulsiunea oricării : acţiuni, deoarece 
regnul vieţuitoarelor mai toate fiinţele fug dedu- , 
'rere, căutind; -în orice *chip, . mulțumirea, bucu- 
'ria, plăcerea. Epicur nu detineşta însă plăcerea 
numai: în mod negativ, ca o „lipsă -de durere, ci 

-* Th6odor. Gomperz. Les penseurs de la OGrâce- 
“Traduction de Aug. Reymond. 1909. Tome LI. Pg. 223: 

» Da -. .
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şi în mod pozitiv, ca' satisfacerea unei .trebuinţi. 
Epicur deosebeşte trei feluri de trebuinţi: 1) na- 

- turale-absoluie, care cer neapărat satisfacţie, 

* 

căci ele: condiţionează viaţa, 2) convenționale, ce 
sînt creaţiuni ale vieţii sociale, produse de evo- 
luția “socială, 3) intelectuale, care sînt o speţă a 
celor naturale, dar pe care nu le.au toţi oame- -.. 
aii. Plăcerile, rezultate din aceste trebuinţi, pot fir . 
sau perzistente, durabile sau. repezi-trecătoare; : - 
dintre. aceste plăceri, primele sint lipsite de du- -: 
rere şi nelinişte. Plăcerile adevărate: rezultă întot- 
deauna: însă numai din trebuinţele intelectuale, căci 
trebuințele - naturale-necesare ni -dau numai -plă- - 
ceri imediate, care dispar repede, odată cu tre-. 5 

buinţa -şi dacă încercăm să le: prelungim ele de- . 
vin săţioase,- se transformă chiar: în dureri. Din- 
tre numeroasele :plăceri; ce.ni se oferă, trebue să: 
-alegem pe cele mai utile pentru fericire, conduşi 
fiind de cumpătare şi prudență. Epicur, reco-: 
mandă renunţarea la plăcerile vulgare, conside- 
rînd ca ideal de fericire plăcerea calmă, liniştea - . 
absolută, ceiace numeşte el ataraxia. Prin ur- : 
“mare pe nedrepte depreciată doctrina lui Epicur 

şi fără temeiu e acea' răspîndită formulă a lui Ho- 
rațiu „porcus de grege 'Epicuri“, căci fericirea e. 

plăcerea spirituală senină, fără zbucium. Acest 

ideal epicurian îl consideră Windelband ca plăcerea 

spirituală a unui blazat. * Poate că e nedreaptă a- 

ceastă apreciere a lui Winde!lband pentrucă ide- 

Jul liniştii-epicuriane, a plăcerii. calme, nu este 

izvorit dintr'o_ epuizare. şi .țocire a senzibilităţii . 
4 

    

* 1. Windelband. Lehrbuch der „Geschichte der. 
neueren -Philosophte. Cap.: Das 'Idcal: des Welsen. , 

Ve Aufi. Tubingen 1910.
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prin plăceri, liniştea nu e un refugiu de pertur- 
bările pasiuriilor şi. plăcerilor anterioare, ci e, 

cum spune însuşi. Epicur, salvarea * sufletului 
din suferinţele provocate: de teama de zei în- 
zestraţi cu' tot felui de “puteri  demoniace,. de 
teama de moarte, etc.. Viaţa, cu aceste temeri. 
dureroase şi cu oboseala plăcerilor repezi sen- 

„ zibile, .nu. are. niciun scop, nu poate fi feri-- 
cită, — de -aceia idealul -activ al vieţii. e fuga de: 
aceste suferinţi, e căntarea plăcerii liniştite, care 
produce fericirea. : Si E e E 

In secolul XIX-eudemonismul se prezintă subt 
două forme nouă : utilitarismul Şi evoluționismul, . 
care capătă mulţi aderenţi, fiind, cuni. susţine 

_G: Richard, „o -reacţiune extremă contra 'asceţis- 
“mului. creştin“. *. “Meritul "eudemonismului, în a- 

. 

cest veac,este că a contribuit la afirmarea vie-. 
ţii practice-active, care e motorul întregii civi-- 
lizaţii. : N 
„Subt forma senzorială revine. eudemonismul îa: 

L. Feuerbach, care însă. nu ajunge la aceiaşi con- 
secinţă ca Cirenaicii, căci el nu predică o 'morală 
egoistă. După Feuerbach, orice acţiune rezultă din 
tendinţa orhului către - fericire, dar această. ten- 

„.dinţă se leagă, în. mod firesc, de senzațiile și do- 
rinţile senzibile ale omului. Fericirea nu o poate. 
găsi omul numai în realizarea: unor scopuri pur: 
spirituale, independente de senzibilitate. "Toate 

- acţiunile omeneşti, deci şi! cele morale, sint re-. 
zultatul voinţii, ori voinţa noastră e determinată. 
de reprezentări. şi dorinţi, căci. nu poate exista o. 
voinţă abstractă sau contrară acestor elemente ale 

„* GQ. Richard, Manuel de morale ei noiions de so-. clologie. Ed. [l Paris. 1918. Pg. 72.: Di 

pi af N
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sale (reprezentările şi dorinţile). Dintre toate dorin= 
“ ţile senzibile, care pot influenţa voinţa, fericirea. 

e cea mai intensă, deaceia „în ultima instanţă -- 

toate acţiunile —şi cele morale — izvorăsc din 

_ şi tind către fericire. Feuerbach nu ajunge la un 
egoism etic, căci fericirea individuală e . com- 

- plectă;, după dinsul, numai cînd se poate extinde 

şi la alţii... , a . a 

- Eudemohismul utilitarist e. reprezentat în mod 

"tipic. de J. Bentham, care reduce fericirea la plă- .. 

cerea rezultată din utilitate. După. el, etica are. 

in vedere, ca şi politica şi dreptul; utilitatea: To- 

"tul se reduce la plăcerea derivată “din, utilitate: 

Ascetismul şi simpatia chiar, care pot fi consi- 

derate ca antipozii concepţii  utilitariste, se re-: 

duc; după Bentham, tot la “plăcerea utilitară. As- 

cetul. se privează . de 'tot : ceiace îi este necesar, 

-numai în. vederea plăcerii, pe care i-o.poate pro- EN 

- cura admiraţia celorlalţi, oameni, . gloria pe pă- 

mint sau speranţa în. fericirea cerului, în viaţa 

viitoare. Simpatia adeseaori , oscilează: după sa- 

_avea în:ăfecţiune ceiace. ne serveşte şi în aver- 

siune ceiace; ne vatămă este o dispoziţiuine a su- 

tisfacerea :sau nesatisfacerea interestlor, căci „a - 

4 

idealul „acțiunilor morale e, după, acest utilita- 

- rism, realizarea celui -mai mare bine pentru cet - 

mai mare număr posibil de indivizi sau maxi- 

“malizarea binelui. “Binele e plăcere, plăcerea e * 

„fericire — deaceia motivul iniţial al oricărei ac- 

.țiuni omeneşti este căutarea ' plăcerii utile. Omut 

“nu este fericit însă cînd are numai plăceri izo- 

„late, rare, care sînt întrerupte „de durere, dea-: 

  

- G. Richard. Op.ci. Pg... i 
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7 ceia producătoare de fericire“ e plăcerea care a- 
_ trage. după sine altele.. Putem. stabili care sînt 
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plăcerile utile, crede Bentham, prin o metodă 
aritmetică, care stabileşte grade de plăcere. Ben- 

” tham, întemeiază aşa numita aritmetică: a plăce- 
rilor. Plăcerile pentru a putea duce la fericire, 
„trebue să aibă următoarele. însuşiri: să fie in- 
tense, durabile, sigure, imediate, pure şi. fe- 

i cunde. Pentru aprecierea plăcerilor trebue să se" 
"facă un adevărat calcul bazat pe gradul fiecărei 
însuşiri, precum: şi pe numărul însuşirilor la grade “diferite de intensitate. 

Eu:ierionismul evoluționist e. susținut de /fer- > Dert Spencer în special. După această, concepţie fericirea este identică cu plăcerea rezultată din - adaptarea la mediu. Condiţiile mediului, în care” trăim, se schimbă necontenit, de aici rezultă sus- 
„„cesive adaptări la mediu, aşa că plăcerea este - variabilă, cu' schimbăril& 'mediului şi cu posibili- tatea. noastră de adaptare. -Plăcerile. iniţiale ale „omului erai pur egoiste, căci instinctele egoiste sint înăscute, dar mai .în urmă, prin convieţuirea cu ceilalţi oameni, s”au + dezvoltaţ şi sentimente altruiste, care Său transmis prin' “ereditate din generaţie în generaţie. Astfel dela fericirea ego- istă, pe care o.putea simţi. la -început'omul, s'a |. ridicat el la o plăcere superioară, altruistă. 

Eudemonismul, subt toate formele schiţate, nu poate da însă un ctiteriu valabil. pentru: fericire. “In primul rînd, nu se poate reduce fericirea ge-= „- nerală absolută, către care! aspiră “omul, la plă- „cerea trecătoare:a indivizilor. Deasemenea nu se poate găsi. o Plăcere-tip,. o măsură, comu 
€ : i 

Omună, prin * ajutorul căreia să se” compâre celelalte plăceri.
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Caracterele propuse de Bentham pentru detertai- 
narea plăcerii: utile _adevărate, precum şi acea : 
“aritmetică. a plăcerilor, nu' “sînt satisfăcătoare,. 
“pentrucă plăcerile sint. ceva -prea subiectiv şi 

- variabil ca să poată fi „comparate cu nişte feno- 

E 

-mene obiective. . . : 
Din punct de -vedere . biologic, plăcerea şi du-. Ă 

rerea sînt--stări ale spiritului, care :. întovărăşesc 
buna sau reaua, funcţionare organică — ele “sînt. 

* oarecum, apreciatorii a ceiace e util sau vătămă- 
tor organismului. ! z E 

Intotdeauna plăcerea . urmeăză “unei reprezen- 
tări, ca presupune un obiect, un -factor care îi pre-- 
merge şi de care depinde, deaceia ,eă. nu e decît 

“un semn, al -unei realităţi. Paulsen, pe drept, „ 
„zice despre. plăcere CĂ „nu e“în sine un bun, ci . 

“un semn al unui. bun; ajuns“. * In afară'de aces- . . 

tea, nu putem “face „din “plăcere un criteriu al.fe- 
ricirii şi. pentru motivul că ea nu e: proporțională... 

mici cu: cauza care o produce. De ex. în dome-. . 
niul, biologic, se poate ca.o cauză mică, o lezi-. ,:- 
une uşoară să producă dureri mari, precum şi o - 

":. Gauză: mare:să producă o plăcere mică, Nu se . 

ba 

“poate măsura valoarea scopurilor acţiurtilor umane, : 

“după. plăcere, căci aceasta nu, corespunde „nici .:;. -. 

cantitativ, îici calitativ'cu cauza, câre a. produs-o 

-* Fr, Pauisăn, - System! der Ethik, Bd. I, Pg. 204. 

„Dacă ne. 'Teferim -la plăcerile. senzibile în „special, „- 

“apoi. despre ele nici. nu - poate fi vorba în feri= . . 
_cire, căci acestea se epuizează repede şi” produc: 

blazarea, trezind în suflet. un sentiment de saţie- 

tate “şi chiar de durere. Plăcerile - senzibile -pot : 

prodice cel mult un,sentiment de mulţumire mo-. - 

mentană. Plăcerile intelectuale pot fi prelungite, Si 
= , 

. 
7 | 

„e 
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repetate, dar nici ele nu aduc fericirea, căci, pe - 
“lingă mulţumirea inteligenţii, omul: simte şi alte. - 
nevoi. Inteligența poate_arăta ciivă numai cauze: 
de„fericire, condiţii de producere aei, fără a o... 
determina însă. Vedem binele, fericirea, dar” totuşi 
ea ne scapă nouă. Plăccrea e: forma cea mai! 

„rudimentară a fericirii. necomplecte, injuste, : ne- .. 
satisfăcătoare, o. . 
„Pe lingă acestea nu trebue să se uite” că feri= 

„. cirea. e strins legată. cu morala—ori, eudemonis= 
„mul, Subt toate formele 'sale, duce la. egoism, la! 
imoralism." Utilitarismul lui. Bentham are în: ve- . ' , 
dere utilitatea, plăcerea, . fericirea * individului, în - ». 
primul rind, căci faptele. dezinteresate, altruiste,*.- 
ce tind spre.binele şi “fericirea celui mai mare . 
număr posibil de indivizi, :sînt numai.în apa- ? i. 
renţă dezinteresate, individul le face “căci. ele îi'- 
servesc folosului său. propriu. Evoluţionismul eu- 
demonist întemeaază. fericirea! în mod biolozic,. 
punind o. noţiune morală: în dependenţă 'de via=- 
ță. In felul. acesta se atacă existența chiar-a. 
noţiunii generale de fericire, căci.nu se poate 

:.. admite-0 fericire. generală -pentru toţi indivizii, 
„de vreme ce ea e variabilă cu mediul şi cu pu-=. 

„ „terea de 'adaptare a fiecăruia la condiţiile vieţii. 
- Dealtminteri Spencer a tăgăduit chiâr existenţa . - - 
unei noţiuni morale "valabile pentru toate timpu- _ 
rile. * Fericirea “deci nu poâte fi întemeiată pe - 
plăcere... NN IN . - ; _ Ş m. 

2). Un al doilea criteriu admis de optimism, 
„ pentru determinarea . fericirii, este înțelepciunea. 
Dar ce este înielepciunea ?, Cine este înţelept ? . . 

„* H. Spencer, La morale evolutioniste,. 1884. 

7 pi
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“Stoicii şi: ! Scepticii. considerau drept. faricit pe” 
acela care s'a putut face independent de cursul fe- 

“nomenelor, de lume. Înţelepciunea. depinde de în- 
"vingerea lumii exterioare, care, în genere, ' influ- 

' senţează asupra omului prin.;dorinţele pe care iile. 
aprinde în suflet. Liberarea de. aceste afecte 
constitue: înţelepcjunea. Nu .ne putem . purie dba= 
curmezişul fenomenilor naturii, nu putem împie- 

“dica durerea şi plăcerea, dar în puterea noastră ' 
- stă să nu considerăm plăcerea ca un bine, ca o 
fericire şi nici durerea .ca un rău. Sir John *Lub- 
bock zice : tiu putem evita suferinţa în lumea 
„aceasta, dar” putem, dacă voim, să ne ridicăm - 

” deasupra ei“ * 'Inţeleptul trebue, să facă dtose- 
bire între ceiace este exterior şi inevitabil, între 

destinul exterior şi' destinul interior— inoral, pe 
__ care şi-l poate făuri singur. Acesta. din “urmă: îl 
. ridică. pe: om deasupra oscilaţiuinilor trecătoare 

ale. vieţii. 
' Inţelepciunea constă. deci în .0 - puternică con-. 

ştiinţă de, sine. însuși, prin care “îşi alcătueşte 
: omul:0 viaţă interioară constantă. Schopenhauer 
"chiar, afirmînd, necesitatea izolării, în această lume :: 

_. interioară, spune : „cu cît'cineva 'are mai 'multiîn- . 

sine, cu atit îi: trebue mai. puţin diu .afară: şi cu. 

„. atit pot fi şi ceilalţi de mai puţină importanţă“. iii 

Viaţa această interioară, bogată, şi-o alcătueşte 

înțeleptul din elemente simple, e care. le:coor-. 
donează laolaltă. Pe cînd eudemionismul pune fe- 

* 
N 

ricirea -în dependenţă de impresiile provocate 'de “" 

“lumea exterioară, „docirina înţelepciunii afirmă ne- 

“A, Sehăpenhauar. Atorisme. Pa. ps 
; a | i: 

+ N E [ Ea 

Sir John, Lubbock. L'emploi de. în vie. „ Parii
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“ aatîrnarea de această lume, consigerind sufletul nos- : 
tru “chiar ca un izvor constant- şi absolut de fe:.. 
ricire. Astfel. că fenomenele “interne ale vieţii psi- 
hice, ideile, credinţele noastre; sentimentele şi do- _. - 

"rinţele raţionale, măsurate,-toate acestea produc - 
fericirea. Cultura ni dă o bogăţie spirituală, care 
înlocueşte. scopurile momentane, plăcute, prin ten- dinţi perniănente de înaltă valoare morală. Inţe= 
„leptul posedă acea stare egală de suflet; liniştea, , 

»„care îl face să privească bucuriile Şi durerile prin 
o. altă prismă _decit aceea- a „binelui momentan, .. Inţelepciunea constă -deci în: creafea unei lumi in- 
terne. prin rațiune şi voință. Sa Pa 

Voința şi-o poate -exercita înțeleptul. în crea- 
rea fericirii proprii, în două modhri: “pozitiv şi. 
negativ, „Căci prin voinţă se poate.ridica valoa-:. 

„rea unei senzaţii, a' unei: idei, a unui sentiment, — -- 
după- cum-un caracter slab şi imoral poate să le : ” şi trivializeze, scăzîndu-le valoarea. .In cele maj .. mici lucruri voinţa” pozitivă, raţională, a înţelep- «tului poate. vedea valori “deosebite.,. In -aldoilea. „rînd prin voinţă poate comprima . înțeleptul 'do- 

„rinţi. şi sentimente, pe Care „Taţiunea i le arată! 
“în.0 “lumină mai. puţin ' favorabilă .. din „punct . de „vedere “moral. . Astfel- mediu] social ne poa: 
„te provoca 'o serie întreagă de neplăceri, 'de- 

-.„lume_ mai bună, proprie: numai nouă, Nae 
Inţelepciunea nu presupune înfăturarea absolută. - 

„nea sa, în inima 

_. aceia înțeleptul înlătură cît mai mult apropierea * 
„„ de sursa durerilor sau nu le ia în samă. Noi sin= 

guri, conduşi de înţelepciune; ne. putem crea :o 
N 

a durerii, — aceasta e imposibil,—'dar o purifică, „o priveşte în faţă. şi trage învăţăminte= din. ea. Inţeleptul suferă, cum zice Maeterlinck, În, Car=. 
sa şi: în. -spiritul său, penitrucă 

: | - | a) 

N 

N. 
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sînt! părţi ale cărnei,. ale. inimii şi . ale” spiritului, 
pe care nici o înţelepciune din această lume nu. 

| lepoate disputa destinului“.-* Noi.însă trebue să 
găsim în cele mai simple lucruri motive de bu-. 
curie, să. ne mulțumim cu puțin “pentru noi şi 

e apoi 'să tindem către fericire: mai -mare- pentru 
„noi şi pentru ceilalţi. ă 

Înţelepciunea constă deci în provocarea “de sen- _ 
timente raţionale prin exercitarea voinţii, care 
scade impetuozitatea impulsiunilor şi poate înlătura 
ceiace e neplăcut. Fericirea dobindită-pe această 
cale ar fi o linişte sufletească, o egalitate de suf-. 
let în“toate împrejurările schimbătoare, E mulju- . 
mitor însă acest, criteriu al fericirii ?. 

Din punct de vedere psihologic acest criteriu: 
nu “se poate. generaliza, căci nu toţi indivizii : au 

„această forţă interioară a „personalităţii 'şi acea 
dezvoltare intelectual-culturală necesară, ca să-şi 
poată făuri o lume a lor. Şi apoi nu totdeauna. , 

„voinţa. şi raţiunea stăpinesc pe om, ci sentimen= . 
tul, a cărui ?brţă. e uneori aşa de puternică încât 

ne mînă spre. lucruri, pe care le vedem că 
“sint rele. Avem nevoe de 'o fericire accesibilă 
“tuturor, nu de culmi, ce sint date numai cîtorva 
„Spre atingere. a | N 

*3) “Alt criteriu pentru: fericire s'a crezut a fi 
virtutea, susţinindu-se că fericirea . rezultă din 
exercitarea virtuţilor - morale,: a  voinţi binelui. 
Indeplinirea datoriei. către semenii noştri şi către 
societatea, în care trăim, poate produce fericirea... 
“Socrate a dat exemplu viu al îndeplinirii dato- 
riei, deşi nu putem spune că a, fost fericit. După 
Io d : 

. Maeterlinck, op: “cit "Pg. 94. .. ,
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acest filozof virtutea coincide -cu fericirea. EI a- 
“tribue virtuţii două. izvoare: 1) o.poruncă morală 

> - internă, 2) ordinea juridică externă, Viaţa lui 
„e un exemplu de. punere în practică'a? concepţiei 
„ sale—căci, nu numâiela predicat în teorie datoria, 

ci a şi înfăptuit-o, i sa supus în practică. - Este. . 
„„ totuşi O mare deosebire între Socrate Şi Kant, : - „are şi el a afirmat datoria ca izvor al "acţiunii . „mogale. Kant nua făcut însa din datorie origina fe- 
„.Ticirii, pe cînd, pentru: Socrate, datoria şi. ferici-. 

Tea sînt identice. Deaceia Wundt._are o mare “parte” de dreptate cind susţine că la Socrate dato- 
"Tia nu e un imperativ categoric,: ci că ea duce, 

-la un fel eudemonism. *: | NE Aa i 
Dar nici:.virtutea, în senzul Kantian, nu produce -.. 

fericire, 'căci.. exercitatea datoriei prin -constrin- ” 
” gerea noastră înşine, i prin 'comprimarea - aspira- 

"iilor sufletului, nu poate produce mulțumire. Vir- 
„-» tutea aceasta devine o simplă noțiune logică, fără 
"niciun suport psihologic real. Intemeerea etică a. „„! fericirii—şi a întregii morale— trebue. să aibă în 

vedere.pe omul real, aşa: cum este el, cu toate 
slăbiciunile inerente firii sale. Pentru -.acest “om 
să-se formuleze un ideal, care să poată fi a- 

- juns, a „a : 

„1 14) Eticianii optimişti au crezut a găsi, în al: ? 
-: Pâtrulea rînd, fericirea! în “cunoștință. Spinoza e - „„. el mai de seamă. reprezentant 'al acestei Con- „ Cepții. A înţelege şi a, explica lumea, înseâmnă a 

te. ridica peste' momentele trecătoare de --sufe- „«rinţă, a înţelege 'că etern este numai natura; sau "D-zeu, că toate: celelalte lucruri sînt” legate de “actualitate. Cunoştinţa adevărată . distruge pasiui- 'nile trecătoare, înlocuindu-le cu sentimente serioasa. 
v 

N adi 
i . . =
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"E adevărat că o ' cunoaştere adevărată a “iumii a 
poate să ne fie o mingiere faţă de mizeriile ce ne 

vin dela'ea. Psihologia constată că cunoştinţa, a- 

naliza raţională aplicată unui sentiment, îi scade 

"din intensitate, ba chiar-îi.poate schimba acestuia i 

N 

calitatea. Dar nu e-mai puţin adevăratcă disecarea, . 

raționalizarea, a tot. ceiace: ne . înconjoară, poafe. 

să ne facă impasibili, '.transformindu-ne: în 'nişte 

ironizatori blazaţi, cu sufletul închis pentru feri- 

-Cire, Cunoştinţa este insuficientă, ea singură pen- 

tru producerea fericirii. Se poate. chiar ca.ea să 

ducă la nefericire, căci dorul de a cunoaşte, ne-- 

| - satisfăcut, împiedecat, de misterele şi 6bstacolele, . :.. 

«care îi stau în cale, duce la scepticism, la durere. .. 

5, Fericirea prin perfecțiune. Acesta e cel, mai. - 
* . 

nedeterminat criteriu. In genere doctrina -perfec- 

ţionismului e legată de „evoluţie, căci perfecţiu- 

mea e rezultatul evoluţiei. Astfel. fericirea. s'ar 

. dobîndi în mod treptat.cu evoluţia. Aristoteles ar 

„susţinut, în antichitate, $ existenţa procesului de; 

perfecţiune, care constă în faptul că materia se- 

“ adaptează la forme din ce în ce. mai” perfecte, 

tinzînd către ultima treaptă de perfecţiune, care. . 

e Dumnezeu. Dar ce înseainnă. perfecțiunea 'pen- - 

“tru om ? Spinoza înţelege perfecțiunea în senzul - : 

intelectual al concepţiei sale. După.el nu. poate id 

fi vorba decit de perfecţiuriea inteligenți, căci din 

“aceasta derivă fericirea. A. perfecționa însă în- 

teligenţa înseamnă a ajunge la 'un aşă mare grâd. *. 

de dezvoltare incit, prin ea, să dobiadim cunoş- 

- “După Spinoza perfecțiunea. e 

. . Spinozăd. Ethica. 

tinţa “lui Dumnezeu cu toate atributele sale.* . . 

1 egală cu cunoş-. ! 
. 
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tinţa adequată alui Dumnezeu. Fericirea, în a- “. ceastă concepţie, se naşte din. cunoştinţa exactă a lucrurilor şi a cauzei prime. Pa „. Leibniz identifică şi. el. fericirea cu virtutea, - pe deoparte, şi virtutea cu perfecțiunea. pe de alta. Deci el interpretează perfecțiunea în sen- sul moral. Dar este în concepţia -lui Leibniz şi nota.intelectualistă, căci lumea constă, după el, „din trepte evolutive, care reprezintă grade : de claritate a reprezentărilor. Perfecţiunea îliisă este E tendinţa către idealuri -din ce în ce mai înalte. - din punct,de vedere moral. Pe lingă interpreta- - rea intelectuală şi cea morală a perfecțiunii mai există încă oa treia, anume cea religioasă. Sf. Scriptură zice :. „fiţi perfecţi precum tatăl „vostru  din' ceruri perfect. este“, afirmind astfel că „perfecțiunea constă în ascensiunea către divini- tate. Cind: zicem perfecţiune divină ne gindim la ” însuşirile ce. se atribue' lui Dumnezeu : atotştiu-. “pator, ubicuitate, bunătate „absolută. Poate. aspira "îi s0imul -să -dobindească acest grad de perfecţiune ? "* “Dacă nu putem determina înce constă perfec- "-țiunea, cu--atit mai: mult nu „putem. deduce feri- .Cirea' din ea. “ a DR: ÎN 6), Insfîrşit, s'a incercat. a'se întemeia ferici- “rea pe baza iubirii. „Onienirea e făcută să fie fericită, * exclamă Maeterlinck, numai că pentru a ajunge. la fericire - trebue. să: avem sufletul larg, “să alungăm din: noi. ceiace ne-ar provoca sufe=- - „ Tinţa. La” aceasta: putem. ajunge prin iubire, prin. „care. ne vom bucura de fericirea altora, învă- țind să . trăim. emoțiunile semenilor noştri. -A- : „ceastă iubire poate fi umană, iubirea de «amehi. 
_? Maeterlini. op: cit, Pg.'5, : po ca | - N 2. Pa o.
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în gradul'cel mai mare, aşa cum a “predicat-o» 

Christ—şi divină, iubirea .şi - încrederea în Dum- 

nezeu uniță cu credința religioasă. .-. 

- Iubirea, în ambele “forme, implică sacrificiul: 
de sine, căci'dacă omul nu .poate fi fericit pen-— 

tru el însuşi şi numai pentru el, poate fi fericit - 

prin, alţii. Fericirea nu poate fi . realizată, după. 

această concepţie, decit prin fraternitatea oame- 

nilor şi prii iubirea lor. Idealul moral al creşti- 

nismului este confundarea individului cu-umani-” 
tatea, prin uitare, prin iubire; -acest “ideal este 

izvorit din 'trebuința, de fericire în. infinit a '0- 
'"mului. Acelaşi ideal şi aceiaşi concepţie âsupra - E 

fericirii o găsim. şi la -Tolstoi*, care afirmă iu- 

birea înfiuită de aproapele, fie el-chiar:vrăjmaş-. 

Filozofia'lui Tolstoi are caracterul determinat clar 
religios, deaceia noţiunea fundamentală, cu - care. 

. construeşte' Tolstoi sistemul său, e ideia de Dum- 

- mnezeu.. Dumnezeu se. 'manifestă în viaţă subt 
două aspecte şi antime: rațiunea şi iubirea. 
"Viaţa omeneaseă e dependentă: de Dumnazeu, - 

_.Nscopul ei este „indeplinirea legilor raţiunii şi iu- . 
„„birii“, ** Omul e o părticică din univers, el tră- 
““eşte laolaltă cu alţi oariient, -sufere' poate dela ei 
„şi la fiece pas îşi vede amenințată viaţa. Dea- - 
„ceia e bine să se întrebe de ce trăeşte, ce scop. | 

„ate el în viaţă; pentru a înţelege toate lucrurile,: a 

e * cerea individuală. Li | a 
„Prin raţiune.va vedea: omul ,că:scopul vieţii -e-” 

1 L; Tolstoi.: Prin ce vieţuesc oamenii. ; 

** Paul Biroukof. les idees. dominantes de la Philo—. 

- nu 'se descuraja la durere şi a nu exagera plă- -- 

'sophie de Tolstoi. :1i-&me Congres international de Phi- , - * 

“. 

„ osophie 19.4. Genve 905. Pg..336.
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“iubirea. — dar nu, iubirea egoistă, producătoare - - -de.. bunuri utile, personale, ci iubirea prin „care ; Omul rehunţă la sine. Tolstoi zice: „iubirea e "singura activitate rațională a omului; ea 'este Starea: cea mai raţională Şi mai luminoasă a,su- fletului... Ea e binele real, binele Suprem,. Care "rezolvă toate contradicţiile vieţii, care nu numai că „face să dispară spaima de moarte, dar. îm- „pinge pe om să se. sacrițice pentru alţii, căci nu' există altă iubire. decit a aceluia care-şi dă viaţa Pentru ceiace iubeşte ; iubirea nu este demnă de acest „nume decit cind este un sacrificiu de sine . însuşi. Deasemenea adevărata iubire nu este re- “alizabilă decit cîrid omul înțelege că îi este im- . . posibil să :dobindească fericirea individuală“, * . Fericirea “prin sacrificiu, prin iubirea - de aproa- „pele, nu este subiectivă. Baza fericirii e deci iu- birea largă, infinită,. divină. Senzul vieţii este să „ sSporim în noi această „iubire,: a cărei creştere ; aduce mărirea fericirii, Mi A ”. Prin acest sentiment se vor remedia şi relele | “sociale, provenite din _discordie, ură şi violenţă. „e “Organizată în stat. lubirea aceasta va .înlătura. -- concurența nebună “dintre oameni, făcîndu-i să ”. renunţe fiecare. la. binele individual” în folosul a- proapelui. Prin iubire omul îşi va crea lui'în- . „*Suşi datorii: morale către ceilalţi şi. va contribui s: -astfel la realizarea moralului, care e . opera co-. -. Jectivităţii sociale. Prin: iubire . şi libertate se va - „stabili, fericirea pe pămint. Idealul acesta” de fe-.. „Ticire prin iubire. a fost ' atacat. în Special de "Nietszche, care l-a numit „ideal al turmei“, ** da 

  

+" Romain Roliand. Lă vie de “Tolstoi. Paris:1941. 7. "IPp, «2 si i: ** Nietzsche. Der Wille zur Macht. Pg. 157, i 

i _: Eu ENE oh. N .
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oarece nu apreciază. valoarea acţivă a omului; CE 2 
“ e proclamă nerezistența la rău. 

„Desigur că iubirea este p forţă puternică mo- 
-rală, dar nu trebue să exagerăm puterea ei. In 
sufletul omenesc sînt două sentimente originare:.. 
egal de intense, iubirea de - sine şi iubirea de - 
aproapele. Coexistenţa lor este o dovadă că nu - 
se pot reduce unul la altul, căci atunci ar însemna. 

„să înlăturăm pe una din suflet. Fericirea nu poate 
consta în înăbuşirea acestui sentiment al iubirii 
de sine legitim şi foarte însemnat. Fericirea. nu: 

„este ascetism şi nici jertfă necontenită. ! | 
Acestea sint criteriile cele mai de seamă pe: 

“ baza cărora optimismul: caută să întemeeze fe-. .. 
'ricirea. După cum am văzut plăcerea nu va fi: 
considerată drept criteriu al fericirii pentrucă ea 

.. e'ceva prea subiectiv şi nu se poate stabili o a- 
_ritmetică morală, cum a cerut Bentham.  Intr'a- 
devăr unele plăceri sint intense,. dar nu sigure,. 

„altele sint proxime, dar nu fecunde. Atunci care 
, plăcere produce fericirea. Purfecţiunea nu -poate - 

fi rici la un criteriu, pentrucă ea însăşi nue ceva. 
- determinat. Toate criteriile văzute sînt unilaterale, 

nu se' pot generaliza, căci nu au în vedere. omul real:. 
"cu trebuinţele şi impulziunile sale sufleteşti, --ci cre-- 

“ează un ideal de om. Mai ales însă păcătuesc con-- “ 
. cepţiile analizate prin aceia că privesc fericirea ca. 

un fenomen pur individual (afară ,de concepția. 
morală a -virtuţii şi iubirii), nu ca un produs al: 
colaborării „cu mediu. 

Opusă acestei. concepţii afirmative - a posibili-- _ | 
- taţii fericirii este 'tăgăduirea oricării mulțumiri, 

şi bucurii în „viaţă, concepţia . pesimismului, care: 
„neagă existenţa Şi posibilitatea fericirii.” 

. Do . , -p a N : -. ' 

N
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“Concepţia pesimismului asupra fericirii - 

După cum este îndeobşte cunoscut, pesimismul. „e acea concepţie care. vede totul în negru, care „„meagă fericirea, afirmînd că: în' univers predo- mină răul şi ' durerea. Origina pesimismului “e “foarte: veche, deşi 'în mod sistematic-filozofic el a +” fost. formulat în. timpurile mai. nouă.-Asrfel găsim “în Ecclesiast un- verseţ atribuit lui Solomon „va- nitas. vanitatum; omnia vana“, care. cupriride în „igermeiie concepția pesimistă. In literatura greacă: "Hesiod. susține că răul domină “atit pămîntul -cât . “ŞI marea; Aeschyle spinea: „vai! mizerabila si- uaţie a muritorilor! Cind sînt fericiţi, o umbră . - îi poate dobori“.*' a SE „-._. Prima. încercare de întemeiere filozofică a pe-..* -*  “Simismului“se găseşte în antichitate la Fegesias, . - "Care vrea să dovedească, pornind 'dela expe-.. :-rienţă, că în viaţă predomină : durerea.  Puţina “plăcere, .pe care,.o avem, ne duce la Saţietăte: şi, * „  desgust, “Totalul "plăcerilor, dacă s'ar“putea 'face,. „ar fi'cu mult inferior aâcelui-al . suferințelor, âşa „„ “Că fericirea nu e „posibilă. ; Deaceia e. mai. bine__ 
_.”. James Sully. Le Pessimisme. Paris 1882. Pg. 17. = 
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E . N . >



z 

1 

„să recurgem la moarte,, să sfirşim „existența 
„aceasta mizerabilă prin sinucidere.. Pentru acest 
motiv Hegesias a: fost denumit Pisithanate = acel 
care predieă: moartea.: Se spune chiar că: re- 
gele Ptolomeu, impresionat de influența cea mare 
a lui Hevesias asupra supuşilor din: regatul -său, ' 
i-a închis şcoala, iar pe el l-a exilat. -..- 

Seneca face elogiul morţii, spunind că lumea. !' . 
„e prea'rea, că viaţa omenească „este- lamenta- ' 
bilă în întregul ei.:Lumea veche, cu .plăcerile ei _ 
rafinate,. prin scepticismul, la care-a ajuns, a dat 

- naştere unui dispreţ de viaţă, unei. filozofii pe- 
simiste, unei renunţări la plăcere, la viaţă; A- 

„ceastă filozofie o. reprezintă Seneca, .Epictet, 
Marc-Aureliu, care” caută toţi salvarea. în. viaţa * 
viitoare poate. -Deaceia Seneca, în special, admite 

„0 viaţă după moarte, în care: sufletul va fi eli-. 
berat de groaza . şi “durerea existenţii. senzibile, 
După Epictet oamenii. sint nenorociţi : din cauza 

E greşelelor lor. În genere sîntem nenorociţi,: pen- 
-trucă nu vedem adevărată natură a lucrurilor, _- - 

Epictet recomandă să cunoaştem: lucrurile cum 
sint: ele, orici' de dragi ne-ar fi.: Dază ne pla- 

ce 0 oală de pămint, să ne dâm: samă că:'nu. 
e altceva decit atit: şi să nu fim tulburaţi de: 
loc dacă ea se :sparge ; cînd iubeşte cineva: mult= 
pe fiul sau. femeia sa “să se - giîndăască 'că a- 

„ceştia sint muritori şi să ştie a suporta durerea, 
în caz de. dispariţie a lor. Să, nu dorim 'prea 
mult, spune Epictet, căci „fericirea şi dorința nu 
pot: “fi împreună, deoarece -dorința produce un. . 

” sentiment de durere, ds lipsă a unui cava“ s- 2 
. ” - : i, , . . „ 

PI x: 

* Elie Melcknikoff. Essâis 'oplimistes. Paris 1907. - 
- Capitol. Pessimisme “et optimisme, 

+*  Epiclet. Maxim"s,. NE 
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> La , moderni deasemenea pesimismul este în: | ” floare. Astfel pentru Erasm viata întreagă e. un. 

Le - y 
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oz y 

ROn sens, „un joc al nebuniei“, * deoareee nu exis- „tă nimic raţional în ea. 

E că pămîntul e deplorabil şi plin. de durere. ** Fe-. . „„Llcirea e numai 6 iluzie, singura realitate e -du- - rerea, - ---: - o 

N 

1 

„Diderot, chinuit de: problema originii Şi: senzu= lui vieţii, dezgustat de nesiguranța, dur rea, boala: şi răutatea din lume,  deplinge. soarta eomenirii. Tot aşa” Voltaire are accente ; de dureroasă in- 'dignare contra răului. şi non-senzului din  lumei. In poemul său asupra dezastrului dela Lisabona, el se revoltă în contra” filozofilor optimişti, care cred că totul e frumos şi bun. în lume, exclamînd.: 

: In literatura engleză Shakespeare, Shehly şi lord Byron reprezintă . aceiaşi amărăciune, ace- laşi desgust de viaţă. * o "In Germania Lenau şi Heine cîntă, . în versuri, durerea. -universală (Weltschmerz), considerînd viaţa drept o etapă dureroasă în viaţa universală:. | 
” , 

„Heine compară, în „Lamentaţiile“ sale, fericirea „Cu 0-femee uşoară, nestatornică, ce te atinge pe îrunte. o clipită, pentru a dispărea fulgerător de... repede : nenorocirea însă ţine. pe om strias la sînul său, nu se grăbeşte: de loc să-l părăsească. . -. Goethe . însuşi: exclamă. „aşa «de . mărginită e . lumea că nu are niciun Senz ' în începutul şi sfir-. „ Şitul existenţii. sale, ++, 

  

“Colecţia „Les cents chefs d'oeuvyre etrangers“. Pg. 84. ”*. Voltaire. Potme sur le ăâzestre de Lisboune. Philosophie, “Colecţia „La Renaissance du liore - Pg, 252, - Ea RE ;7* * Goelhe, Die Leiden d.s jungen Werlhers.Pg. 99 

; 

” . Erasme, Eloze "de la. folie Oeuvres choisies- Ma
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: La Italieni Giacomo Leopardi, în - poeziă. sa, 

dispreţueşte. lumea, care mu “e demnă: de sus- 

„pinele sufletului omenesc, căci viaţa. întreagă e 

amărăciune şi plictiseală. :. -f.  : - Ma 

- In Rusia “Pușkin, 'Lermontov, Gogol, reprezintă 

acelaşi pesimism. În ţara aceasta, în :special subt: 

Alexandru 1 şi Nicolae "|, se dezvoltă lirismul *pe- 

simist, căci scriitorii, neavînd. activitate politică, ..: 

„trăind subt un regim -de. teroare, şi-au îndreptat. 

“atenţia asupra. eului . lor interior, s'au - analizat, 

"şi-au cîntat durerile lor. Aşa s'a născut lirismul 

" analist-pesimist, Deaceia poezia. acestor scriitori - 

_e plină de gînduri şi tendinţi comprimate, care e-: 

xaltează “suferinţa. . „Suflete moarte“.a lui Gogol,. 

“ „Un erou al timpului. nostru“,=„Demonul“: ale lui 

“Lermontov, sint produsele acestei simţiri. dureroase, 

-pesimiste. În literatura noastră pesimismul a: fost 

-exprimat în_formă „nepieritoare. de. M. Eminescu, 

un pesimism înalt, dezinteresat, ateric, care. nu e; 

-cum zice Maiorescu, plingerea. unui egoist inte- - 

sat, .ci. durerea sufletului opienesc în genere. E-:. 

-- “minescu, numeşte viaţa „o baltă de :vise: rebele“, 

_iar moartea „un haos, o .:tmare de stele“, viaţa 

„un vis pustiu şi urit“, prin care ni este scris să 

"trecem că „visul unei umbre şi umbra unui vis“: 

-Subt influenţa filozofilor. şi a poeţilor: s'a răs-;: 

-pîndit- pesimismul din ce în ce. mai mult şi sa: 

înmulţit numărul celor sătui de viaţă, al 'sinuci-: 

derilor. La începutul sec. 18 gra la'Paris — afirmă 

Metehnikoff * — o societate de prietini -:ai. sinu- 

_ciderii, care avea ca membrii pe toţi: cei ce 'vro- 

iau să-şi curme. viaţa. SII i 

“Care: sînt. însă cauzele pesimismului ? Ce faceca - 

Elie Metehnikoff. Op. cil. -. 
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dezgustul de viaţă: să: cuprindă pe atiţia oa- 
mneni ? Este oare lumea aşa de rea, viaţa atit de' 

" “fără -senz, în cit să ne curme orice 'dor de trai, - 
orice imbold către bucurie? Pe ce se întemeiază 

: deci pesimismul-?: Vom vedea' fundamentul pesi- 
:mismului, studiind formele sale. Ca şi la optimism, 
deosebim şi aici. două feluri de pesimism şi'a- . 
-nume: 1) pesiiulsm dispozițional şi 2) pesimism 

"reflexiv. - . 
, : . în 4 

PR ă -. . i , “ „/ NR 

- A) Pesimismul dispozițional.: 
- . A . 

Această formă de. pesimism" e datorită. incli- 
* națiilortînăscute: de a. vedea lumea! şi viaţa în 

„ „culori “negre. Boala, nedreptatea, moartea— sînt 
„: elementele primordiale pe baza cărora se înte- 
„„mMeiază acest pesimism... O maladie fizică sau 
„mentală “predispune, în genere, la: pesimisin. Ast- 

fel Byron cra şchiop, Leupardi tuberculos. Leo- 
.pardi era mic, urit, n'a fost iubit niciodată (din 
“această cauză a devenit mizantrop). El a fost cres- 
-cut lipsit de orice tandreţă şi într'un mediu: se- 
ver.» Pînă. la virsta de 20 de' ani nici nu eşea- 
“singur din-casă. Deaceia studia foarte mult, dar | 
"oarele lungi de- muncă încordată l-au obosit, i-au 
- zdruncinat sănătatea. S'a îmbolnăvit. de nervi, - 
„de ochi şi de piept. Aceste. suferinţi l-au făcut 
“să creadă că! viaţasc* un, purgatoriu. 
Tot aşa marele Michel-Angelo „era pesimist, 

"dar. pesimismul lui era oarecum ereditar, căci |. 
“tatăl său avea delir de persecuție. Durerea şi-a 

- concretizat-o el în versul . „iile piacer non vag- 
lion un tormento“ (mii: de plăceri nu .valorează | 

„cit un. singur, chin). Michel-Angelo avea cite o- .| 
a 

SN po
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dată groază, panică, fără motiv, o adevărată teroare 

-dementă.Intreaga viaţă a acestui mare artist e 0 

luptă plină de durere. Pe figura lui e întipărită. 

iristeţa şi incertitudinea, anxietatea şi. îndoiala..- 

Michel-Angeio era bolnav de spirit, bănuia pe : 

„“prietini, pe părinţi, pe rude, că îi vreau moar-. ., 

„tea. El avea în dinsul, zice: Roland '„tristeţa.. . 

* care produce :oamenilor frică şi de care toţi îug . - 

“din instinct. El făcea golul în; jurul săp$,t 

EL Schopenhauer, cel mai clasic şi cel:mai mare . 

- reprezentat al pesimismului, era şi el bolnav. 

După cercetările lui Ivan Bloch, Schopenhauer .a.. . 

“avut sifilis în tinereţe — s'a găsit chiar un car- 

„net al filozofului, în care. el însemna, mersul cu- 

unei 'mercuriale, pe care o făcea. : Se ” 

„7 Pesimismul lui Schopenhauer îşi are primele 

izvoare în dispoziţii ereditare, căci tatăl filozofu- 

ui prezenta deranjări "afective, -precum 'şi doi 

" “fraţi ai tatălui său. |n viaţa lui Schopenhauer 

se vădesc aceste elemente patologice prin:. 1) pre-. 

dispoziţiile sale ereditare, 2) anxiețatea. sa 'de-. .. 

| _mentă.. Schopenhauer se temea grozav; îi: era 

„strică de hoţi — notiţile sale ;comerciale le scria - 

"în latineşte şi greceşte ca nu „cumva servitorii 

să înţeleagă şi să fie ispitiţi să-l fure: Se temea: . 

.de zgomot, de briciul bărbierului, etc. “Din cauza 

” acestei temeri nejustificate :el's'ă certat cu editorul” 

său, Brockhaus,: căruia i-a. scris o scrisoare în 

"-care îi spunea că a'auzit, că el nu prea are 0- 

„biceiul să plătească autorilor. Cind tipărea „Pa- 

“' zerga. und. Paralipomena“ îi era d4rică să nui se. 

“fure manuscriptul. Incă de tînăr “se credea bol- 

- 

>. Romain Rolland. La vie de- Michel-Ange..VI ed." | 

pi Paris 1947. Pg:25, - , Di   N Î ,
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„Nav de 0 sumă de: boli. Imprejurările” familiare... 

în care a trăit Schopenhauer, l-au făcut să aibă : 
şi- mai” mult înclinații către, pesimism. .Acest fi- . : 

. lozof a fost fără patrie propriu zis, căci a' trăit: 
" cînd în Dantzig, cînd în Hamburg, cînd în An:. - 

„glia şi în Franţa, aşa că el nu. a cunoscut 'le- 
” gătura 'sufletească 'de. un, loc,. ci „a fost pretu-- 
„tindeni oaspete“, cum zice Paulsen*. El nu a. :: 

* cunoscut duioşia vieţii de familie ; pe înama 'sâ. 
nu a iubit-o niciodată,. ba |chiar 's'a certat cu... 
dinsa şi au rupt astfel orice relaţii. Schopenhauer... * 
era ursuz ;, împrejurările vieţii, l-au făcut să se. - 

„ închidă şi mai mult. în sine însuşi, să dispre- 
” țuiască lumea: înconjurătoare. In special nesuc- 
„cesul lui ca profesor: şi ca_ autor, l-au: afec-- 
tat foarte mult. S'a abilitat  ca' docent la Uni-.. 

„Versitatea din Berlin şi a ţinut un curs de filo-; 
zofie “generală, dar” avea foarte puţin, auditoriu, 

„_pentrucă, işi fixase oara de, curs în acelaş: timp - 
„cu oarele lui Hegel, care eră foarte apreciat. ._: 

- In'al doilea: rind, faptul că opera sa funda. 
mentală „die Welt als Wille und Vorstellung“ i 
nu a ăvut un succes imediat, .l-a-amărit foarte . mult. în: a Di Se a 

- Mizantropia, pesimismul lui Schopenhauer, este, 
* în primul rînd, expresia siimţirii sale şi a rapor-. * 
- tului 'cu'oamenii şi apoi al cugetării filozofice.” 
Viaţa lui Schopenhauer n'a! fost' însă totdeauna: 

„conformă cu: feoria: sa; căci "„teoria „sa predică: 
negarea voinţii de a.trăi, viaţa sa predică afir.-. 

„marea:6i:* ** Pesimisinul lui Schopenhauer por- 

" Fr.:Poulsen. Schopenhauer, Hamlet, Meohiato. pheles. Siultgart und Berlin 1904. Pg. 58. phisto | 

„.*” Fr. Paulsen, Schopenhauer, Hamlet, Menhisto- 
„Pheles» Stutigari und Berlin 1904. Pg. 61, ephisto: 

t 2
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„Neşte dela teniperameniul său, „devenind mai a- 

poi raţional. a 

, Din cete văzute pănă” acuma din trăsăturile. 

„ caracteristice ale vieţii” cîtorva dintre cei mai 
«mari pesimişti,—rezultă că o primă cauză a aces- 

tui pesimism_ este - constituţia - fizică . şi  psihică- 

pato ogică.' Pesimismul dispoziţional e datorit mi- 

„zerii” fiziologice, rezultată din o degenerare ere- 

“ ditară sau dintrun accident morbid. CA. FEre 

„crede că nu numai forma. dispoziţională,. ci: pe- : 

simismul în genere e pun” rest al evolutiei .psi- 

- hice,. a- stagnare ca şi crima şi nebunia“, * alţii, 

| _ consideră, pesimismul ca o maladie cu caractere 
- determinate. De ex.: .. - 

: Macalhies afirmă că pesimismul eo neuras- 

„tenie, „de o speţă particulară al cărui caracter 

„este instabilitatea” nervoasă cu alternanță sau a-. 

“amestec: constant de iritabilitate şi de slăbiciune“. **: 

"E adevărat că ia pesimişti 'senzibilitatea este 

foarte. mare, şi din această cauză indivizii, cu astfel ” 
«de: temperament, sînt într'o.stare de hipertenziune | 

nervoasă, de instabilitate acută ; “dar acestei în-.. 

'cordări îi urmează „epuizarea, slăbiciunea. Hipe- 
"restezia face pe om mai senzibil' la durere — a- 

“ ceasta: e lucru' constatat — deaceia. duce uşor 'la . 

“pesimism. -La un astfel: de om este un dezacord 

-consiant între sentimiente şi idei, între dorinţi Şi, 

reprezentări. Pesimistul suieră de bine -caşi de 

- rău, căci „slăbiciunea sa “îi face efoitul greu şi. 

„penibil cînd e: vorba să- -şi „procure, binele, pe 

  

„1 Ch, FEre. impuissănce et bonheur. Revue philo- 

s6phique, 1886. Pg. 41 

.“* B; Perez, La-maladie du pessimime. Revue phie *. 

i8eophique. 1892. Pg. 58. , .
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care. îl doreşte“, * iar faptul că în sufletul lu? 
predomină asogiaţiile dureroase îl face „să se: 
bucure mai puţin. de posesiunea unui obiect de- 
cît. suferă, de lipsa lui, 

Pesimistul are, în explicarea. jigrurilor, un. 
- punct de „vedere: afectiv, . caracterizat „printr'un 

__ subiectivism . excesiv. - Megalhăes, privind pesi- 
"2 mismul  din- punct de . vedere psihiatric, „deose= 

beşte două spâţe.:.1) una cu formă. iritadilă, e) în 
„alta. cu formă depresivă. 
Byron -şi Schopenhauer. au. avut prima formă, 

cu tendinţa activă de “a respinge şi evita durerea. " 
Maine de Biran a' doua, cu tendinţa câtre non 

„„rezistenţă, către neactivitate şi. imobilitate. | 
Desigur că o constituţie holnăvicioasă predis- | 

pune .către pesimism, nu. trebue însă să consi-: 
derăm  pesimismul „în genere: ca-o. “boală. E- 
xistă într'adevăr 'o boală caracterizată | prin ue 

“ garea binelui,. printr” un sentiment de continuă 
suferinţă, dar fără cauză; fără rațiune, e. boala 

* numită, în psihiatrie, melancolie. Un, asemenea 
„„ bolnav vede pretutindeni suferinţa, durerea, se 
acuză că el ar fi cauza tuturor relelor. — "are-- 

„ deci. delir de auto-acuzâre — de cele: -mai multe | 
ori nu vorbeşte. de loc, nu se mişcă, ci'€ într'o. 
stare. „de imobilitate, nici nu mănincă; „Aceasta, &. 

» adevărata boală, XE e 

„.-*” B, Perâze La maladie du pessimisme. Revue phi.. : 
losodhique, 1892. Pg. 39. 

* B. Perez. La maladie „du pessimisme, Revue: 
philosophique. 1892; Pg 39. 
- :%*%* Mulţi reduc pesimismul aproape în întregime la. 
stări absolut patologice, căutind să găsească la baza 
oricărei doctrine pesimisle o deranjare psihică, „Ast- fel D:. Stockher, într'o lucrare, ce “ra apărea în cu- 
rind „La melancolie du Budha' susține că Buda în- 
suşi suferea de melancolie. 

d
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„vei distanţe "care îl 

e 

E __ PROBLEMA FERICIRII 

Pesimismul dispoziţional este: caracterizat: deci: 

printr'o supraexcitabilitate dureroasă, în primul: 

„rînd. Sufletul reacţionează ' dureros. faţă de cele: 

mai neînsemnate impresii, pe care alţi oameni le.. 

pot stăpini. 
Nietzsche consideră .ca' un element al pesimis-. 

mului şi indoiala. deaceia - vorbeşte despre pesi- -. 

mhismul indoielii, înţelegind prin aceasta groaza: . 

de atingere, de tot. cuiace. e tare. „Aceasta este: 

de -fapt u fobie,* desigur de natură patologică, 

mu însă o formă de pesimism. Pesimismul ca . 

“atare, chiar dacă presupune oarecare perturbări - 

fiziologice şi psihice, nu poate fi considerat ca 

o boală, deşi este, cum zice Nietzsche ;un semn 

al unei sărăcii adinci de viaţă“. ** Ia 

Dacă la această predispoziţie inăscută se “a- 

-daogă şi motive raţionale de -durere, _„considera- 

ţii teoretice, atunci se ajunge la o nouă formă. 

de pesimism — la: pesimismul. reflexiv. m) 
- .. 

- A 
- 

.-B.. Pesimismuil reflexiv - 
id 7 . . Ă 4 

E Pe măsură ce se "gezvoltă reflexiunea ' omului, 

el vede că nu este izolat în lume, că nefericirea 

există pretutindeni ; reflectează asupră'prea ma- 

îl, separă de ceiace' doreşte şi 

atunci ajunge“să formuleze „argumente. raţionale 

pentru întemeerea obiectivă a .dispoziţiei sale su- 

_“biective, pesimiste. Intervine astiel -raţiunea. Pe- 

simismul. reflexiv -se “grefează pe cel. dispoziţio- 

* ]. Dejerine. Seriiologie des afteclions du s3s: 

tome nerveux, Paris 1914. pa 

+ Fr. Nietzsche. Der Wille zur Machl. Leipzig 
2 PR - 

4912, WI -1V Buch. Pg. 161: 

. - , 
- 

| | 
wo 

Z 

“7
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„70. Pe ANDREI 

“care. îl doreşte“, * iar. faptul tă în sufletul lui 
predomină asociaţiile dureroase: il face „să se- 
bucure mai puţin. de 'posesiunea unui obiect de-' 
cit. suferă,de lipsa lui“. * SN Ia: 

Pesimistul are, în explicarea . Jugrurilor, un: 
„punct de vedere” afectiv, caracterizat. .printr'un. 

„ Subiectivism . excesiv. - Megalhâes, privind pesi- 
"- mismul din-punct de. vedere psihiatric, _deose- 

beşte două spețe.:: 1) una cu formă. iritabilă, 2 
„alia. cu formă depresivă. -: .. DE 
„Byron şi Schopenhauer. au. avut prima formă, 
cu tendinţa activă -de “a respinge şi evita durerea. * 
Maine de Biran a doua, cu tendinţa câtre non 

„rezistenţă, către neactivitate şi imobilitate. | 
Desigur că, o constituţie holnăvicioasă predis- 

pune -către pesimism, nu. trebue insă să consi-- 
derăm “ pesimismul în , genere: ca- o. boală. E- 
xistă într'adevăr "o boală caracterizată prin ue- 

„ garea binelui, printr'un sentiment de continuă 
suferinţă, dar fără cauză, fără rațiune, e boala: 

* numită, în psihiatrie, melancolie. Un, asemenea 
„bolnav vede pretutindeni suferinţa, durerea,. se 
„acuză că el ar fi cauza tuturor relelor —: are-- 

„ deci. delir de auto-acuzare — de cele .mai multe . 
ori, nu vorbeşte de loc, nu se mişcă, ci'e intr'o- 
stare de imobilitate, nici: nu mănîncă. „Aceasta.e: 

" adevărata boală. ** .. ... e NE 

„11..*.B, Perez. La maladie du pessimisme. Revue phi-. 
losodhique. 1892. Pg..39.- | AI P 

* B. Perez. La maladie du pessimisme. Revue: 
philosophique. 1892. Pg 39, i | „i . 
.*** Mulţi reduc pesimismul aproape în întregime la. 
“stări absolul patologice, căutind să găsească la baza 
oricărei doclrine pesimiste o deranjare psihică. Asi 
fel D.. Siocker, înlr”o lucrare, ce “ta apărea în cu- rind „La melancolie du Budha“ susține că Buda în- 
suşi suferea de melancolie. | A 

4
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„pi _ PROBLEMA FERICIRII. Sie 

Pesimismul dispoziţional este caracterizat deci: 

printr'o supraexcitabilitate dureroasă, în primul: 

„rînd, Sufletul reacţionează * dureros. faţă de cele: | 

mai neînsemnate impresii, pe care alţi oameni le... > 

pot stăpini. ai E a 

“ “Nietzsche consideră ca' un element al pesimis-. - 

mului şi indoiala, deaceia. vorbeşte despre pesi- - 

mhismul indoielii, înţelegînd prin aceasta groaza! . 

de atiigere; de tot .ceiace.-e tare. „Aceasta este: 

defapt v fobie,* desigur de natură patologică, 

mu însă o formă de pesimism. Pesimismul ca . 

“atare; chiar dacă presupune oarecare perturbări - 

fiziologice şi psihice, nu poate fi considerat ca 

o boală, deşi este, cum zice Nietzsche „un semn 

„al unei sărăcii adinci de viaţă. 

Dacă la această predispoziţie înăscută se -a- 

' . daogă şi motive raţionale de durere; considera- 

ţii. teoretice, atunci se” ajunge la o nouă formă 

de pesimism — la: pesimismul reflexiv. 
- * 

. 

- -B.. Pesimismul 'reflexiv 

+ Pe măsură ce se dezvoltă reflexiunea "omului, . - 

el vede că nu este. izolat în lume, că. nefericirea 

există pretutindeni ; reflectează asuprăprea ma-' | 

__rei distanţe 'care îl, separă de ceiace doreşte şi: - 

atunci ajunge“să formuleze - argumente. raţionale, - _ . 

pentru întemeerea obiectivă a dispoziţieisale su- 

'biective, pesimiste. Intervine astfel 'raţiunea. Pe-- . 

- simismul reflexiv -se  grefează pe cel dispoziţio- 

* ]. Dejerine. Semioloyie des afteclions du sys+ 

leme nerveux. Paris 1914. po ” 

„= 2 Fr, Nietzsche. Der Wille zur Macht. Leipzig 

:4912. In -1V Buch, Pg. 161: ” d -: 
. - , 
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nal, dar. el devine conştient prin. gindire. Motivele, 
„ Care contribuesc — pe lingă predispoziția iniţială —-- 
. “Ja dezvoltarea pesimismului reflexiv sînt: a) fe-. - “nomenul morții;. precum . şi - observarea. „indife- Zenţii şi impasibilităţii naturii faţă de om“, cum pe afirmă Boutroux, * căci omul conştient este. a- 5 “fectat de gingăşia şi. fragilitatea soartei umane : în mijlocul acestei naturi, care vede'pe om dispărînd şi îşi continuă totuşi nepăsătoare mersul său. Nu „_ “este omul, in'cazul acesta; o jucărie a soartei ? La ce „bun sforțarea noastră dacă putem fi distruşi în orice moment, fără ca: nimic să se schimbe în Mnivers? 0. i i PE E a 1 b) Nedreptățile sociale Sînt deasemenea -mo- „“tive de descurajare, ce. duc la pesimism. . : _ _ Pesimismul reflexiv se dezvoltă în două forme : 3) teoretic, care. vrea să întemceze pesimismul pe argumente teoretice, 2) . practic-social, care de- duce . nefericirea individuală din .-mizeriile şi ne- <reptăţile sociale, căci durerea: individuală „este numai o părticică. din suferința societăţii, în care - "trăim, a N 

„ Pesimismul teoretic ' cuprinde şi el următoarele „Trei direcţii: 1) teologic, 2) filozofic-metafizic * şi :3) științific. . : See 
Pe ae : o : ” Ă 

i 1. Pesimisniul teoretic. 
a) Pesimismul teologic . 

„Aceasta e "cea: mai. veche formă. in care s'a. dezvoltat pesimismul, de aceia Camille .Bos cre- , 

  

  

- * Emile Boutroux. Questions de morale el d'tâu. Da cation. Pg. 56. Sci ini arina 
a 

Lă



„1... PROBLEMA PERICIRIE „a IZ 
" " pa , IN 
  

de . chiar. că pesimismul 'este, prin . natura. sa, - 
de. „esenţă religioasă“.* Pesimistnul teologic neagă, 

„ existenţa fericirii pe pămint; precum -şi susţine-.. 
rea că divinitatea a creat o,lume bună.:Pesimis- 

“mul teologic . poate ' fi:  apterior creştinismului, 
- deci. -păgiîn,. apoi creştin „propriu - zis “şi în cele 
din. urmă ateu... ! 
1) Ca. formă. tipică, a pesimismului' teologic: 

“păgin e considerat, în genere, budisinul, care a 
intemeiat, cum. atirmă- Metchnikoff, doctrina pe-" 
simismului. însuşi. Aceasta este dealtmintiri - cre- 
-dinţa general răspîndită, pe.care o admit cei mai 
mulţi filozofi. ** - | 
“Credem. însă că se comite o eroare, făcindu- -se ” 

din budism o. „formă  păgină :de pesimism . şi. 
- vom „dovedi: aceasta prin o scurtă. analiză a bu: 

dismului, E 
Cuvintul budism vine dela Buda, care nu e un : 

- termen: propriu, un substantiv, cum: se crede.în - 
genere, ci e un adjectiv. prin, care” se arată sta- - 

_rea de. “spirit a acelora care au dobindit: bâdhi, 
adică o : cunoştinţă” integrală, superioară. Buda 
înseamnă „acel ce s'a deşteptat“. Intemeetorut 
budismului” se 'numeşte Siddartha Gâtama. Elsa.” 
născut 'la'. jumătatea sec. VI a. Chr. la -Kapila-. . 
vasthu în nordul Indiei. El nu era fiu de rege, cum ; 

“se spune, ci făcea parte „din: casta aristocrației - 

inilitare.  * * 
Tatăl'său era: probabil ur prinţ feudal, un fel. 

“de şef de trib Mama sa a murit la citeva zile . 
după naşterea lui şi de aceia -el a fost crescut : 

| de, o măfușă. T se mai zice Sakya- -Muni adică 

” “Camilla. Bos.  pezeimisnăe, teminisme, moralisme' 
| arid 1407; Prâface. III. 

**. Vezi Rudolph Eisler, Der: Pessimismis- “Hapăwăr- 
"erbuch der Philosophie: Berlin 19:5. . ” 

m. 

  

i



74 » pipe ANDREI 
- - .— 3 

ascetul familiei. Sakyas.. Foarte! de tinăr s'a însu- 

“_. rat şi a avut un fiu, Rihula,pe care însă nici nu: 

l-a văzut cind era:mic, căci imediat după 'naşte-: - 

„rea lui, Buda -a părăsit soţia Şi copilul. .In timput - 

unei nopți întunecoase el'.a plecat din casa 

luxoasă, unde i se puse "totul.la.- dispoziţie, pen-. 
trua fi sustras dela preocupările. şi: înclinațiile . 
sale pesimiste. Era atunci de 20 de ani. 

EI a căutat să înveţe la profesorii vestiți cepe 
. acea. vreme, dorind să ajungă la cunoştinţa clară, 
„la adevăr. Dar a plecat nemulţumit dela ci, cău- 
tind 'să găsească singur, prin propria sa. medi- 

» taţie, adevărul. Mulţi camarazi, atraşi “ de . inteli-. 
-„genţa: lui, l-au urmat, văzind în el un nou şi vir-. 

„tuos profesor. 
Siddartha GOtama postea mult, era! un" ascei - 

-: extraordinar, dar într'una din zile. a avut 0. sin- 
copă prelungită din cauza vieţii lipsită de lucru-- 

- rile absolut. necesare... Atunci el s'a hotărit -să 
- schimbe. felul de” viaţă şi a început a se nutri. 
> Acei - -care il urmaseră, -văzind această schimbare, 
au crezut că Buda renunţă - la ascetism şi l-au - : 
părăsit. Rămas singur el a avut într/o noapte o: 

- revelaţie, prin care a cunoscut secretul, lumii şi | 

ai vieţii. --. 

Buda a formulat doctrina sa în patru adevă- 
ruri- fundamentale, in care şi-a conceritrat el toată 

' concepţia despre viaţă. Primul adevăr. este. a: 
- firmarea- realității suferinţii. 

- Intr'adevăr Buda spune că „niăşterea. e sufă- 
rinţă, bătrineţa e suferinţă, boala, moartea totul e- 
suferință a. fi legat de ceiace nu „iubeşti -e sui
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„PROBLEMA PERICIRI | 78. 
A . “ 

_ferinţă, a nu-ţi realiza dorința. e suferință... % în. 
„ rezumat cele, Cinci, elernente,. „care formează fi: 
inţa' noastră, : sînt suferința“. Aceste cinci -ele-+ 
„mente sînt: :: naşterea, bătrineţă, moartea, iu-: : 

„birea şi: dorinţa : toate -cuprind: în ele- șuferirița, - 
căci viaţa omenească curge ca un torent şi dispare: 
ca un fulger,:dar în eaenu tinp infinit de mult .. 
pentru! suferință. Conţinutul sufletului” nostru; în. --: 
intregimea sa, e. durere. N = 

“Al doilea adevăr: cauza suferinţii este” doririța- 
izvorită din ignoranță. Fiinţele nu 'au persoba” 
litate, zice Buda, căci 'ele . constau din elemen-: 

-te' mobile, veşnic schimbătoare: Din această irh=- 
permanenţă a elementelor provine durerea. Nu: 
există personalitate, ci totul e un flux necontenit, 
o curgere de stări sufleteşti. „Anatta“==fără eu: , 
“aceasta e. omul. De ce totuşi avem. iluzia unei: 

| personalităţi constante ?. Pentrucă ignoranţa' noas- 
ară produce: tendiriţa: către eu, . dorința de. a .n€' 
apropria unele lucruri, de a avea unele satisfacţii” 
iluzorii. Conştiinţa adevărată însă dă naştere li 

i - berării. de eu, căci vedem că în suflet nu e. ni- 
“mic permanent. 

„L. Narasu? vrea să facă! 0 adevărată neta- - 
țizică şi să explice lumea şi personalitatea umană. 
prin budism. El afirmă că la origine există . o 
potenţialitate inconştientă (avidya), în. care 'se naş- 

„te „ tendinţa . către. “organizaţie... Subt influenţa. 

, o 

7 

acestei” tendinţe! se “produc un fel. de agregări in-- 
forme. din care 'se nasc mai departe orgânismele 
cu senzibilitate (vynăna),—înzestrate. .şi -cu 'pute- 
rea de a deosebi ce e constant (eul) de. „ce e- 
schimbător (non- eul)., Că 

i Alexandra. David. Le modernisme poudhiste ei le 
Boudhisme du Budha; Paris 1911. Pg. 48. 
ia Vezi Alexandra David op. cit.
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„Prin conştiinţa, individuală, ce se dezvoltă în. . 
aceste! fiinţe, începe experimentarea plăcerilor şi . . : 

- durerilor. Aceste experienţe, din cauza lipsei de .: 
“cunoştinţă 'a omului; dezvoltă dorinţa. de satis- 
facţie . individuală dar spune ' Buda, într'un a- 

" forism al său, „caracteristica “proprie 'd + dorinţii * 
-esțe, zic înțelepții, de a nu fi sătisfăcută“. * 
„Aceste două adevăruri ar îndreptăţi. susținerea 
că budismul este :pesimist, dar Buda nu s'a. o0p- 
rit, la--această constatare '" dureroasă a suferinţii 
şi a nimicniciei, ci a căutat să'salveze pe om din -" 
suferinţă, construind şi alte "adevăruri pozitive, 
afirmătoare a 'putinţii de mintuire,. Budismul sus- 
ține că suferința poate fi înlăturată. Această cre= 

„dinţă e miezul doctrinii budiste. Ea formează cel - 
„+ de al treilea adevăr.” ' 

„= in sfirşit al patrulea adevăr sarată : calea: pe. 
- - tare..se distruge. suferinţa.“ Această “cale 'e un 
"-- drum tu 8 ramuri: credinţă, voinţa, vorba, ac-. 

țiunea, mijloace de existenţă, efort, atenţie, me? 
ditaţie——toate:' drepte “sau “conforme ''adevărului, *- 
“intrun cuvint „fiecare dintre manifestările vieţii . 

-- mentale, fizice şi sociale să fie deplină şi com- . 

. 

plectă în sfera sa“. 

“ungerea ' Nirvănei. '-Dece este * Nirvana idealul 
“suprem ? “Pentrucă în această. lume nu este ni- 
mic. constant —' contemplarea impermanenţei . . . 
“ne oboseşte. Această -serie necontenită de înce... _ 

-.. „Puturi şi sfirşituri, "ni: trezeşte în suflet dorinţa" 

N 
„de linişte, de repaos. Nirvana e idealul acestui 
„fepaos. In 'al, doilea -rind, :observind' viața. dim... 

a.   

* Jean [ahor. Op. cil. Pg. 92..." 
«îs Alexandra Davld: op. ciț.-Pg. 9. i 

S a 
” 9 4 - 

Scopul vieţii trebue “să fie, după budism, a-... - 

“a



_ PROBLEMA FERICIRII II 

| jurul nostru vedem pretutindeni. “durere, care ge . 
impresionează şi ne făce să- avem “dorinţa. de â. - 

„ contribui la uşurarea durerilor. Din această cauză... 
- budismul predică. iubirea infinită, caritatea “ab- - 
"“solută. Pentru combaterea suferinţii. budismul dă - 
'chiar' -unele - precepte “exterioare, de ex. rece;.. . 
mandă castitatea absolută,  abţinerea : delă plă-: 

„ceri mondene; condamnă: furtul, : omuciderea, etc. 
Pe ce cale se „poate ajunge însă Nirvâna > 

Prin reflexiune, prin .stăpinitea şi! "raţionalizarea 
sufletului; deaceia” budismul. recomandă liberarea - 
de pasiuni... -: 

„Mijlocul cel mai bun pentru, evitâreâ- suferin- 
ţii este, după Buda, meditaţia, adică concentarea .: 
spiritului asupra ideii binelui şi asupra sa insuşi, . 
pentru.a dezvolta bunele dispoziţii i în suflet: Prin 
meditaţie se învinge dorinţa. şi: suferinţa, se a- 
-junge la Nirvana. Dar ce e. Nirvana ? In senzul'. 

... budist propriu zis ea nu este altceva decit cel mai 
- înâlt grad de” sfinţenie, de înţelepciune —' sau, 

- cuni zice Alexandra 'David, e „o stare mentală . 
- realizată pe 'acest -pămiut de o: tiinţă vie şi na. 
-un.' paradis, care poate fi. atins.numai după. moar-. 
„te“, * Nirvâna e” deci un repaos infinit, nu o sal- - 

- vare după :moarte. -- 
“In filozofia' modernă - mulți . “înțeleg prin Nir! 

vana neantul. absolut.: Nu “se "poate: interpretă 
însă -Nirvana în acest-sens, după” părerea lui A-. 

“ lexandra David, “pentrucă neant înseamnă! dis-- 
- trugerea .a ceva . perzistent, ori. budismul“neagă.: 

permânenţa eului Şi ca atare: nu“ poate înţelege. - 
prin. Nirvana: distrugerea a ceva permanent, “de- 

- oarece! nui recunoaşte, nimic „permanent. . Aceasta. .. 

E Alexandra David, op. cit, ps. 187, - 

7
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- este părerea care ni se pare cea mai îndrep-: 
“tăţită. i 
"După Buda -senzul Nirvănei .e moral, nu me- 

„„tafizic — aşa că prin. Nirvana. trebue să înțe- - 
” legem stingerea „dorințelor, a pasiunilor! dobin- 
„ direa unei linişti absolute prin reflexiune, care 
“distruge iluzia” eului: Prin.o voinţă puternică, prin 
-, meditare concențrată, se poate ajunge la această 
„linişte. Dacă acesta este budismul, poate fi el- 
"considerat ca o speţă de pesimism ?" Pesimismul - 
tăgădueşte posibilitatea fericirii, pe cînd budis-- 
mul vede această fericire în linişte, şi crede că 

„se: poate realiza. chiar pe bămint. - 

„care vorbeşte C. Bos, nici nu există, întrucit re-. 

- "Pentru aceste motive, deşi budismul recunoaşte 
"existenţa şi generalitatea: suferinţii, totuşi împăr-. - 

„* tăşim părerea că doctrina . lui Buda nu este o 
” formă a -pesimismului teologic, . 

“Se pare: chiar că . pesimismul păgin, despre. 

” igiile păgine sînt caracterizate tocmai prin afir- 
“marea speranţei şi 'credinţii în fericire. Nici chiar 
Ja. scepticii din antichitate, care s'ar apropia mai 

„mult de pesimism, nu. găsim pesimismul propriu 
„Zis, căci. şi.ei susţin -adiaphoria,. care.e tot una! 
„eu indiferența absolută, —ori aceasta exclude. pe- 
simismul care e caracterizat prin' afirmarea Pozi- 

"tivă.a suferinței, 

2) A doua formă a'pesimismului teologic e, 
. creştinismul. Intr'adevăr, religia 'creştină are ca- 

p. 

. 

ractere comune.cu idealismul şi cu . pesimiSmul, . Ş 
„căci toate aceste. trei “ concepţii exprimă. un fel 
“de .dispreţ de. viaţă. In -biblie . gășim de pildă, 

rea. îrunţii sale, să îndure suferinţa muncii grele 
pentru a expia păcatele. Nu trebue să se uite 

Pa - Aaa. 

„ condamnarea omului . ca să. trăiască din sudoa-"
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insă că religia creştină dispreţueşte numai viaţa 
trupească şi pămintească.: Ca. reprezentant al pe- 

” simismului creştin e 'considerat Pascal, în cuge- . 
tările căruia. este desigur o notă pesimistă: Pe- 
simismul. său are însă un caracter etic. Omul 

„este, după Pascal, plutitor: între nestatornicie, 
plictiseală şi nelinişte. EI e mare pin cugeta- 
“rea sa, dar e: nenorocit, căci nu ştie nici de unde .. 
a venit, ici-unde merge. Pe lingă această su- | 
ferinţă de natură intelectuală,. trebue să. mai a- 
vem în vedere, zice Pascal, şi contradicţiile sen- 
imentului, căci în sufletul nostru există - senti- 

„mentul imposibilității de a ne; elibera de rău pe. 
„deoparte şi de a face - binele pe' 'dealta. Raţiu-. 
„nea înăbuşă sentimentele spontane, iar exciţiile 

« senzibile momentane împiedică! raţiunea de a'se e- 
xercita. Toate tendinţele sufletului-nostru sînt con- 

_ trazise,?căci în locul adevăruiui, către care tin-, 
„+ dem, găsim nesiguranța şi: în: loc. de” fericire 

„Suferim mizeria şi 'sfirşim prin: moarte. Aici e 
"tragedia omenirii: nu' putem renunța -la adevăr: | 

şi fericire, dar nici. nu le putem dobindi. În lume. . 
e mult rău, soarta e neînduplecată, “ştiinţa ome- 

_nească este: neputincioasă: faţă -de misterele na- 
„turii, dar' totuşi Pascal nu ajunge la up pesimism . 

„ „creştin, ci din contra el caută salvarea in cre- 
".. dinţă, în- adorarea forței supreme, care se ma- 

_nifestă în toate fenomendle naturii. Rațiunea e. 
ajutată de revelaţia ' divină,“ care arată omului că 

" hu trebue: să dispereze de suferinţă. 
De fapt creştinismul recunoaşte suferinţa, dis- 

__ Preţueşte viaţa. pămintească, fără însă a.tăgădui 
„existenţa fericirii, pe care'o aşează, în lumea su-" 
"+ prăsenzibilă. B. Pascal, admite aceâstă concepţie. 

creştină, care in esenţa sa nu e pesimistă., - -, 

„.
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Din contra creştinismul ar reprezenta mai mult 
uri cudemonism : transcendeht,: deoarece * susţine 

“existenţa fericirii supreme în viața * de : dincolo, 

în transcendent. Ca o reacțiune contra secolului - " 

XVII, caracterizat prin materialism care a dus la . 

"distrugerea încrederii în viaţă, în valorile. Spiri-" 

=: “tuale, apar, în secolul XIX cugetători, care pro- 

- clamă caracterul optimist şi. creator al creştinis- 

“mului. Aşa e de Bonald, care susţine că creşti- 
nismul nu -predică suferinţa şi durerea, .condam- 

mind viaţa şi că” acel blestem, de,-a trăi în su- 

.doarea frunţii şi. în .muncă grea, nu înseamnă alt 

"ceva decit că orice rău 'e o pedeapsă, dată de 

Dumnezeu. . - Pa a 
- Lamennais .reprezină şi el' concepţia optimis- - 

mului creştin. i 

Cu ătit mai mult se poate vedea “că, în e- 

sența sa, creştinismul nu. €. pesimist, cu cit se 

ştie că, în, începuturile. sale, 'a fost o religie de 

mingiere .a celor „slabi, a săracilor şi asupriţilor. 

Ca „şi socialismul, creştinismul are unele idei pe- 

".. simiste, dar în fondul său este optimist. ..  - 

3) In stirşit a treia formă — pesimismul-ateu— 

"e numit.tot teologie: întrucit:e în “legătură cu 

“concepţia "fericirii, aşa: cum! o înţelege religia. 

- în..genere. „Aceasta e . adevărata „formulare -a pe- 

_simismului teologic. 

Ateismul, pornind  delă - experienţa dureroasă 

individuală, face generalizări şi conchide că lu- : 

"mea întreagă e rea, că .nu există, Dumnezeu, de 

oarece e atita suferință în omenire.. Leopardi 

reprezintă un 'asemenea pesimism. Dumnezeu nu 
există, căci, acă există şi e bun, cum spune 
biblia, atunci cum se. explică. răul? Dacă există 

totuşi, atunci el e rău, căci a creatoameni răi 

- N . . = 

&
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“dela natură, care devin din ca. în.ce “mai avizi? 
mai/egoişti şi imorali, 7. 
*, Teismul dă senz, valoare vieţii, pe când ateismul; .. . . 

" tăgădueşte vieţii -senzul, îi ia orice ideal,: deaceia -.. 
- ateul. predică adesea sinuciderea. Atunti. cind indi- aa 

”  idul neagă orice forţă superioară, din'cauza exis-, .. - 
„„» tenţei. suferinţii păminteşti,: nu-i mai. rămîne: nici, : . 
“+ o“speranţă, nimic: care să-l'.mai susţină în:viaţă.... - 

-*  Pesimismul. teologic, subt toate : formele“ enu-". : 
- merate, 'riu se explică decit. dacă interpretămire- .. . 

* ligia“şi. credinţa în'Dumaezeu în mod naiv. Nuz.-: 
mai, dacă concepem. divinitatea : ca -o forţă,. cart 

„„„„.poate “interveni şi . întrerupe - lanţul cauzalităţi 

==! “naturale şi care produce 'răul,-nuniai atunci pu 

: tem ajunge la pesimismul teologic. :Dacă aşa nu-i 

_mitul destin fatal.îl considerăm că un produs:al. 

divinității, atunci: Dumnezeu €.. rău, provoacă. în - -- 

“mod conştient “durerea. omenească. E 

“Im această privință. religia . mozaică - are - cele. -- 
mai multe elemente, care” pot. duce „la “pesimism,. -: 

"deoarece. Jehova e înfăţişat ca un zeu rău şi răz- 

+: “bunător,: de 'care „oamenii „trebue să se:teamă.. -" 

„Zeul acesta e.0 ameninţare-continuă pentru om:  » 

'-. Religia creştină. însă” nu'.poate, în niciun caz... . 
“să ducă la pesimism, căci ea, vrea :să aducă : 

+ '7'mingiere nenorocitului:: şi: să dea. un-.senz-inalt' - . 

          

   

vieţii. Creştinismul: a “apărut . într'un timp” cind: -. 

era .prea multă: suferinţă: şi. deci' mare “ nevoe -de,.: 

““uingiere şi "tocmai aceasta -. vrea să facă el fe-... 

 zicind.pe' cei ce--sufăr. Doctrina». creştină ..recu-.!: 

-.» moaşte, durerea; suferinţa, ba '0 “recomandă chiar... 

4 “ca.un 'mijloc' de a ne” învinge, pe. noi înşine,-des- 

-4-- chizînd''perspectiva. fericirii supra-terestre. Dum-:- . 
ri nezeu 'e: bun, mintue pe. or, îl desleagă de păcat i 
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de, conservarea :spefei. Acesta, din urmă_e cel; - 
.. mai puternic instinct,-el dă naştere . iubirii, care. . 

“e. „mu e altceva; după Schopenhauer, decit "dorinţa. . 
sexuală. Pe. doi amanţi-ii' mină unul către âltul: 
voinţa speţei, care vrea să se obiectiveze într'un: 
nov' individ. - Dece caută totuşi bărbatul iubirea: 

„„cu'0: anumită. femee + Pentrucă, răspunde Scho=- 
“+ penhauer, voinţa vrea -'să "reprezinte. caracterele..: 
». „speţei-sănătoase, frumoase, tinere. e 

Voința oarbă din lume. capătă „conştiinţă „prin: 
reprezentare, care îi. arată obiectul '.său. Obiec=: 
tul 'voinţii e: viața, deaceia. toate fiinţele sintistă-. - 

>. Pinite, de voința de viâţă. Dar face această viaţă. . 
"*-să.se, sacrifice omul. pentru ea, să sufere dureri. 

" infinite ? se întreabă Schopenhauer. Răspunsul: ... 
„său e negativ-pesimist. - Viaţa e “o. neîntreruptă . 

"" suferinţă şi motivul fundamental al'acestui fapt 
este „in insâşi natura voinţii . Intr'adevăr voinţa: .: » 

"+..este:-un. efort, efortul:.e suferinţă. căci el arată o... 
- “imperfecţiune, o lipsă şi noi ne trudim să -dobindim . - 
„ceva pe care nu-l avem. Dacă voinţa este efort. 
„şi dacă ea e ultimul element al naturii noastre,. 
"urmează .că nu există fericire. Prin urmare viața. - 
este. voinţă, :voinţa 'este stforţare, sforțarea e du--. 

„„ rere. — deci concluzia logică' e că. viâţa e du= 
rere,. Ceiace. considerăm noi .drept plăcere, feri=::. 

„„ire;. nu e. decit'o -stare negativă, o încetare riio- 
„„mentană:; a durerii — singura realitate pozitivă: .. 

„. fiind” durerea. Chiăr clipele'rare de plăcere; pe! 
„care. le poate 'iavea cineva, sint: condiţionate tot. = 

de durere, deoarece plăcerea e mulţumirea unei do-... . 
rinţi,. dar. dorință, presupune un sentiment de. 

! lipsâ-a. ceva, căci. dorim .ceiace ne lipseşte. Prim: - 
- urmare în mod, 'nemijlocit: ni: este' dată. numai::. 

> adurerea, suferința, mulţumirea :fiind'.o Cunoştinţă:: 

- . EL)
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mediată | prin. amintirea! suferinţii . care a “tucetăr.. 
„Negativitateă fericirii“ se explică“ prin aceia că 
“voinţa, a cărei. obiectivare:e omul: „şi toate cele- “ 
“alte fenomene, e o iendinţă' fără scop şi fără - 
sfirşit: De îndată ce această voinţă oarbă a a- 

. juns; la. senzibilitate şi inteligenţă, vede că viaţa 
".-e: concurenţă” şi distrugere, luptă nesfirşiţă. Viaţa 

- “:moastră întreagă. este. numai o inşelăciune: în . 
tinereţe ni facem. iluzii, alergăm după o. fericire : 
zadarnică, după o thimeră, “căci numai suferinţa . | 
e: reală. Momentele rare din viaţă,: în care,nu - 
sintem stăpiniţi de durere, le găsim întotdeauna 

3 “în. trecut. sau în viitor, căci “farmecul depărtării | 
„ni arată un: paradis, care dispare caşi o iluzie 
-optică“. * Prezentul, pe, care il! trăim noi, îl com- 

* pară. Schopenhauer. cu un „mic nour întunecat, * 

- 

pe care, vintul il- poartă pe suprafeţe însorite ; 
înaintea şi îndărătul său totul este luminos, nu- 
“mai el face. mereu: umbră. Deci el este. totdea- - -- 

“ una nesatisfăcător; “viitorul! este: nesigur, iar. tre. 
"“.cutul ireproductibil“: + + 

Prin” urmăre noi avem niereu -în faţă actuali“ 
tatea, prezentul acesta plin de durere. Urmiărim . 

“în viăţă o 'rază de:soare către -care. aspirăm- cui 
toate. forţele. sufletului” nostru, care însă'estein- 
tangibilă.. După. o experienţă. dureroasă mai în- 
-delungată dispare-încrederea în fericire, viitorul 

penhauer spune:: „în tinereța -mea, cînd bătea 

+ 

„cineva, la „uşă, mă apuca bucuria şi mi ziceam : 
  

  

E 

«numai e privit cu încredere,. ci cu spaimă. Sch6=.: * 

. Â. “Schoperihauăj. Die Welt. als wine: und Vor- aa 
. 7 stellung, Bd. IL „Cap: 46. „Pg. 518: ai 

** ldem.' | RI
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“acuma, vine! Dar mai. tirziu mă apuca un. fel de:. . - 
spaimă şi mă intrebam : ce mai vine ?“* In viaţa. | 
omenească sint realităţi pozitive, dupa Schopen- 

“hauer, numai, durerea. şi: plictiseala. : „In. mă— 
“sura 'în care! “izbutimi să 'ne - depăttăm de 
una ne' apropiem de: celălaltă şi viceversa, aşa 
că” viaţa noastră înfăţişează în adevăr. o oscila-- , 
ție. mai mare sau mai mică între'amindouă€, e: 

7 . . 
Durerea vine din: nevoi şi: lipsă, ' uritul din prea,. ..” 
multă siguranţă şi -prisos.: Plictiseala e . senti-” 
mentul că viața e o povară, deaceiă dă naştere. 
tendinţii de a c ăuta mijlocul de a scăpa de ea. 

„Această mizerie a: vieţii creşte odată cu. dezvol-.: 

„dintre oameni 

tarea conştiinţii, a inteligenţi — deaceia “dintre: 
toate: vieţuitoarele omul e.cel mai nenorocit, iâr';. 

gemul. i Pa N : Baza” mizeriei, a suferinţii omeneşti, este na-... 
“tura .voinţii — totuşi „Schopenhauer. mai admite şi: “- 
alţi, factori accesorii, care produc: suferinţa, .du- .. 

acel care “are simţirea “mai-tină---, 
ț 

rerea. Unul dintre aceştia e obișnuința, care mă-!| 
reşte senzibilitațea * pentru .dureră, slăbind' din: 
“plăcere. Apoi: moartea; vederea morţii”: face pe. 
„Om să suiere şi mai: mult. Convingerea că moar- . 
„tea-e ceva: inevitabil produce o impresie dezas-. ; 
troasă, Viaţa nu 'este decit un mers către moarte,. . 

"căci tot “omul e, făcut ca' să moară — deci. trăim: . 
: număi pentru a suferi .imereu' şi pentru a avea; ă 
"spectrul -morţii în faţă în fiece moment. Moar- : 

se 

tea se joacă. cu-această pradă a'sa; viaţa, înainte. 
de a o'inghiţi. “: 

> 
  

ia po - E PR 

» A. Schopenhauer. Atorisme. pg. 399, . 
. Idem, Pg. 39. „ Sa 

- Singurul lucru care îi. rămine omului, :pentro  _
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--se refugieze: în contemplarea“ operelor de. artă, 
“căci. în acele momente el nu mai este stăpinit de: 

„. voinţă, ci contemplează. ideia! ură, nu ideia “în .. 
“raport cu dorinţele şi” “voinţa 'sa.! Dar această ni, 

, .e “un, remediu al mizeriei . vieţii. :in“ genere, “căci! 
contemplarea artistică - e . accesibilă: unor. jiri a-. 

" PROBLEMA FERICIRII. 1... - 87: 

„+a scăpa de suferinţă, zice Schoperihiauer, este'isă ." 

„. lese,humai, Care ar fi atunci conduita omului înţe=:: n. 
"dept? ? se întreabă Schopenhauer. Să renunţe la viaţă, 
“să nege: voinţa. interioară. Prin. urmare” remediul.:.. 
suferinţii' este: negarea. voinţii de viață. Această. a 
“negare se “poate :face! pe trei căi, şi anume: prin. - 

histicisrn, asceti Sr Şi “artă. “Consolare pentru... 

lepciunea constă -în a înţelege absurditatea. vieţii, 

: Misticismul. face să: dispară ceiace- este: indivi= | 
i “dual: şi fenomenal, „produciud'. numai. conterpla=— | 
„.» rea ideilor 'eterne, a: infinitului. In al doilea rinc: 
-- ascetismul suprimă: voinţa de”; viaţă, căci'.prin el”, 
„se “renunţă “la seducetile. Vieţii, la impulsiunea/ 

. goliciunea tuturor sperânţelor, "inexorabila, fata e 
““litate legată! de existenţa umană.“ - iau 7 

. sexuală, care. e semnul cel mai, evident al Voin-. . 
şii de” viaţă. * 

“Posturile, moriițicârea cărnii, arată. ca "Out 
rennnță. la . viaţa . individuală. Sinuciderea nu :0- 

“aprobă însă Schopenhauer, - căci “ea nui denotă o 
“ renunţarea la voinţa .de viaţă, -ci din' contra e.o: 

„: afirmare a-acestei voinţi, "deoarece nu se sinucide . 
“decât “acel ce doreşte o viaţă uşoară, fără, lipsuri 

şi. dureri. . 
Moartea. prin foame, e. “singura formă prăctică!. 

de renunțare, căci numai atunci. voinţa este în 
adevăr Stinsă: cînd 'nu:. mai are. nici: imboldul, 

rc. pentru, satisfacerea cerințelor. celor: mai necesare. aa 

> , A . or. pf 

: durere nu există, - „Culinea "nebuniei; zice Scho--- ai 
- penhauer, ste de a voi să. fii: consâlaţ | — înțe-, 

--
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“Pin aceasta. va” scăpa. oiiiul. de suferinţa infinita E 
„din lume. Sa 

Acesta - e concepția. pesimistă, a lui 'Schopen- i a 
- năuer, Care” a. incercat. să "dea! „un. fundament fi 

' 'ăzofic “ideii pesimiste. : = 
“Influenţa . filozofiei. pesiniiste. a li Schopen-. | 

„aer se resimte. foarte “mult: în operă lui; R., a 
: "Wagner, care: îşi "găseşte, izvorul de inspiraţie ” 

î adesea în. această filozoție.. Deaceia „Arama wâg-.. 
„meriană e plină dă.0.. tristeţă. Tea, care. ajunge, la : 
“ meantul voinţii şi la 'secarea simţirii“, cum zice : 
„Pierre Jay. Acest. geniu muzical, care e: Wag-: 

„..:Mery din. cauza exilului îndurat; a. necazurilor,:a 
--. mizeriei şi a: “sănătăţii alterațe, „a. acumulat: în 

“sufletul său toană amărăciunea pesimismului Zi-. 
: dele. negre, pe care i. le.făcea o soţie: vanitoasă,. | 
„precum şi filozofia . lui - Schopenhauer, .contribue. 
să-l influenţeze. şi mai... mult, să-l întărească 'în- 
“trucitva. în direcţia. această de gîndire.. Wagner” 
însă nu are'un . sistem > filozofic; ci. „Cugetarea - 
să! “suferă toate oscilaţiile, “simţirii sale de. artist. 

“ Problemele mări “din filozofie, ca' acea a iubi- : i 
rii, a morţii şi a. senzului vieţii, le-a . exprimat . 
în operele, în dramele sale muzicale. In opera 'lui ” : 

 Magrier pănă la 1854 se“vede influenţa: creşti-. ta 
„Rismului idealist, cu o. nuânță' măreaţă. de pe-! -: 
”simism, iar: după această. dată se resimte : inthu- a 
"ența lui Schopenhauer.. ...: E 

-Wagner pleacă” dela. aceiaşi "concepţie caşi - 
„Schopenhauer, căci: admite. că universul are la.“ 
„baza șa voința, că lumea întreagă e 'minată de. 

| o. , împulsiune. oarbă, care devine încetul cu: în: e- 
: N . 

  

*: Pierr Jay. La pessimisme “vagăâriea. “Răvue: pri: : 
„osos: 1896. (Recensa! de. Arical). ha: MT !
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- “sul “co riştiență: şi “că” această” conştiinţă” nu.: e alt 

  

„7. ceva+decit. constatarea + suferinţii,.- a .. durerii. O- 

-mul;” care este. cel mai'conştient,. în regnul vie- 

“4uitoarelor, suferă cel mai: mult, El îşi-sporeşte . 

„mai 'ates durerea prin faptul că vede identitatea, - 

„dintre: el-şi celelalte “fiinţe care suferă şi-astiel are 
- milă de . durerea: tuturora.:In dramele sale: -- 
„- „Vasul fantomă“ sau „Olandezul zburător“, în : 

„ “Tannhăuser“, . „Lohengrin“, : ca şi, în :celelalte, 
“exprimă Wagner: pesimismul, * înr* mod intuitiv, 

”- “artistic. In „Vasul fantomă“ .e vorba de un, 0-. 
- landez, Care rătăceşte necontenit.pe mări, cu va- 

„+ sul 'său-fantomă şi cu un echipaj de spectre. El, 

'-. reprezintă. veşnica tendința - după repaus. Tann- * 
“ “hauser 'deasementa ' expune conflictul dintre se-. 
“tea. de voluptate .şi renunțarea ascetică. Totaşa 

: - Lohengrin e. interpretat în 'sens. pesimist,. căci, . 
“reîntoarcerea lui - Lohengrin! în ţara sa, atunci 

-<înd.el a fost nevoit să-şi . destăinuiască. divini- 
"- . tatea, ar fi refugierea' artistului, - respiris de lume, 
“îm visurile sale, dealul “:cobărit pe pămint din” 

-seninul-unui suflet -e condamnat să dispară, dacă 
“ “mu întilneşte credinţă absolută.* - . -. a 

„Tristan şi -Isolde e 'operă, în care.se exprimă. . 

“strigătul durerii. insuportabile - şi al .dorinţii: de 

- moarte. Aceşti doi amanți se iubesc, onoarea însă . . 

-_4i- desparte; şi deoarece: viaţa” nobilă, cinstită;--pe 

-" care ar dori-0, li este” imposibilă, atunci se stinge 

în ei voinţa. de viaţă. Ei mor treptat prin iu- _ 

“bire; căci pasiunda lor. găseşte. satisfacţie în „dis- . 
- “rugered eului. În.această dramă: se exprimă pe- 

- “simismul mai puternic şi mai impresionant, ca 

= în oricare alta. Răul, e. pretutindeni. pe pămînt, 

„*:* „Henri Lichlenberger. Wagner. 1912. 

DC 
. pa. | |
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iubirea e plină de: chinuri, „numai moartea e up: 
ideal demn, i 
:Dacă. Tristan 'este "erou pasiunii, Parsivai 5 - eroul renunțării, căci; renunţarea ! la “dorinţi e-:! - goiste e principiul existenţii, inseşi “şi: al oricărei: „acţiuni. Și. cu foate acestea dramele. lui. Wagrer:: sint şi pesimiste şi optimistecăci în ele eroii sînt „în grade 'diferite, şi impulsivi şi resemnaţi, :0p-!- timişti :care tind către fericire şi pesimişti care: .- »  condâmnă voinţa de a trăi“. + 
„Intr'adevăr Wagner consideră idealul ca ceva -, "cu totul /depărtat da lumea: reală, care €'coruptă, - „rea; plină de suferinţi. “Dar el condamnă. în spe-: » cial viaţa modernă, pămintească- —- nu viaţa “în- 2. 

Ra . Heriri 'Lichienbesger. 
penseur. 1898. Pg. 114-115, 

genere, căci €l:din fire nu “e un- pesimist, ci “un: : optimist. revoluționar.. 
 Wagner.nu dă -o 'soluţie: pur pesimistă. pro-:..: | 
blemii vieţii, căci - moartea, către care 'aspiră: ' Tristan şi Isolda,. nu e negația absolută, 'nu-e o -: distrugere, ci:e o forţă “pozitivă, e 0.victorie;. e: liberarea: sufletului: de subt jugul pasiunii egoiste- +: și “tendinţa: către. realitatea . liniştită, „suprafi-. rească; -... Se SE te 

„ Pesimismul lui Wagner'diferă mult de acela al: . lui Schopenhauer, deşi porneşte dela: aceleaşi .pre=: - mise. În primul! rînd: Schopenhauer. consideră:iu-: -. iz „“birea ca un mijloc --de perpetuare. a: șuferinţii, - „Căci ea nu e decit. imboldul: pentru reproducerea . . -Speţii,. pentru -cântinuarea * mizeriei. . Voința „de. 
viaţă, poate fi distrusă. prin, contemplare” estătică, a "şi+prin ascetism. Wagner. însă face din iubireiniu : „un -moiiv de durere; ci un. mijloc: de „Negare: a. 

  

— 

pi. Ei 

Ricard- Wagner. Poâte! et, -
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voinţii: de viaţă chiar. Intr'adevăr iubirea, într'un. - - 
grad, mară, aşa cum e în „Tristan“, duce la do- 

-__rinţa de renunțare 'la tot ceiace este egoist, la: . 
“voinţa individuală, la 'eu. lubirea duce la. moarte, - 
dar, şi la „linişte, la salvare, aşa crede “Wagner.. 

In-al doilea rînd, pentru Schopenhauer -moar--. 
tâa e un capăt definitiv de. drum, pe cind pentru:' 
“Wagner: ea este( inceputul "unei vieți -nouă,.a. 
„vieţii lipsită de durere. n opera lui se face ast- 

j fel o-sinteză a pesimismului cu optimismul, „a . 
“urii sale faţă de realitatea .modernă şi-a credin- 

ţii sale indistructibile în destinul, umanităţii. * 
+ - Schopenhauer reprezintă un pesimism. exaga-.. | 

„rat- condamnind în mod. defihitiv lumea şi tăgă-- 
duind absolut existenţa oricărui element de. feri-. 

- cire. Wagner convine, cu “Scopehhauer, că “lumea - 
„e rea, deplorabilă,: dar nu se opreşte la .consta-" 
"-tarea suferinţii, ci crede" în posibilitatea. unei 

salvări viitoare. Admite şi dinsul că natura vo-, = 
- înţii, care este elementul esenţial al: universului, e: 
egoismul, dorinţa “ nelimitată de putere, de -feri- - 

"-cire în detrimentul altuia, dar totuşi omul poate: 
vedea, îşi-poate da seama că această voinţă se,. 

- chinueşte zădarnic. In deosebire de Schopenhauer,. 
“care, consideră- ca singurul mijloc : pentru. înceta-. .. 
. rea .suferinţii slăbirea -voinţii de viaţă, Wagner: 

“ susține că nu distrugerea, ci transformarea 'voin-: 
ţii” poate duce. la. mintuire.: In. modul acesta.ad-" - 
mite “Wâgner că lumea nu :este. absolut şi. defi- 

"nitiv rea, .ci că tolul.se. poate +schimba . în-bine.. 
Răul şi suferinţa: sint produse. „ale , societăţii mo- 
derne şi se'pot schimba .odată. cu. transforma- 

_ * Henri -Lichienbergăr.. Richard Nagrier.. Poăte eh - 
„- +" penseur, Pg, 324, -:;..:.. - - e 

E
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„rea. stării, de acum. Wagner - merge şi. mai de- . „parte, :admiţind: posibilitatea. regenerării absolute : prin ajutorul religiei. După aceste idei “l-am pu- 
“tea considera pe Wagner mai” bine un reprezen- 
„tant al pesimismului- creştin, căci “el făgădueşte - “numai fericirea 'pâmintească, - admiţind însă “sal- -- varea de "durere: prin. * iubire, credinţă, speranţă.. „Astfel vedem că Wagner porneşte 'dela- filozofia -... 
pesimistă a lui Schopenhauer, dar nu'se opreşte: - - da 'dinsa, ci merge mai departe;. ajungind “la un : optimism transcendent, Eee E „. „ Continuator adevărat al: lui Schopenhauer -este -- Julius Bahnsen, care. depăşeşte chiar pe maestrul . său. Acesta neagă drice element logic şi  raţio- : „al din lume, considerind viaţa, în totalitatea ei, - “ca” domeniul absurdului, al irațianalului. Nici Nir- vana, budistă: nu-e un ideal, „căci e o himeră '.. înşelătoare. Bahnsen'nu admite mici măcar "acea singură-;plăcere; pe. care o' admitea Shopenhauer, contemplarea estetică,-căci în univers nu există. — - "0 ordine“ raţională şi -un plan! armonios. Lumea “e în .mod absolut şi definitiv: rea. -Bahnsen este: reprezentantul formei celei mai.extreme de pe-. ni Simism, - IE Ti „, “Un alt reprezentant “niai sistematic al pesimis- -'mului filozofic este ' Eduard von Hartinann. După acest cugetător, orice activitate Spirituală e. o : „Colaborare a. factorilor conştienţi cu inconştientul. . „. Precum un artist -exprimă formele inconştiente " ale:talentului său“ într'o creațiune conştientă, toţ .. „ aşa” conceptele gindirii creatoare au la baza lor.-. 

_ “inconştientul; . A | 

7 

* Lumea -pare a fi alcătuită, din”, voinţă: Şi 'pa-_ + 
* iune, fundamentul ei este însă de natură incon- *Ştientă. Acest inconştient se -manifesță : mai' ales -. 

II 

i. '



- e. 

pa 

NEI 

ni 

în 2 PROBLEMA, PERICIRII | 93; 
— ai: Aa o   

în domeniul organic. In. viaţa „psihică iistinctele- - 
„dovedesc existența voinţii inconştiente. Dealt-: 

- tăcmăi pentrucă; e. "datorită unei - impulsiuni. im 
“coriştiente. Pentru acest motiv ar trebui” să: pre- 
ferăm non-existeinţa. ud i 
“Pentru a' dovedi predominarea suiferinții YOn- 

 Martimânn aduce chiar argurhente antropoiogice-; 
psihologice. Astfel, după el, sint 5 cauze de du 
rere şi de, sporire a “suferinţii.. i i ă 

„ Oboseala. nervilor. măreşte: capacitatea. de. a. 
simii durefea şi scade senzibilitatea pentru: plă- « 
cere;:2. plăcerea provine diu satisfacerea unei . 

- rehuinţi, dar orice trebuinţă [e:0 durere, şi. în, 
genere plăcerile sînt. mici şi nu' compensează su-- 
ferințele ;.3. excitaţiile dela lumea' din afară sint.. 
deobiceiu dureroase ; 4. durata - durerii e întot-. - 

" deauna' mai mare ca acea: a plăcerii şi .5. înssu-.. 
“ fletul” omenesc există înclinația. de a da precă-- 
dere durerii, în' cazul cînd, întrun -anumit: mo-: 
ment, am! avea cantităţi egale: de plăcere şi durere... 

. Pe' lingă aceste argumente, cărora. v. 'Hart-. 
mann: li 'atribue o. ; putere- absolută de dovedire a. | 
- pesiniismului,. el caută sprijin şi în religie, mo--. 
'rală; şi “metafizică. Pesimismul, spune v. Hart- 
“mănh, .€ un postulat al „conştiinţei. religioase: şi. 
morale ; existența. acestei conştiinţi, cu cerințele: 
. sale, cuprinde în :sine şi, "afirmarea. „suferinţii, 
duierii; a - 

Intr? adevăr: „conştiinţa, religioasă are” drept Con 
7 7 

* Max: Etlinger. Philosâphische “Fragen. der Ge-. 

" genwart. Kemplen und Minchen'19ii1 cap. der.neuzeil- 
liche. Pessimismus, und seine: Gestaltung bei Eduard. , 

von „Hartmann. , 
-
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„inut dorinţa de a ne mintui de păcat; de tău. E 
"Dacă dorim. această ' salvare — aşa-cum : susţine . - 
“religia — atunci înseamnă că : admtiem.- existenţa 
răului, căci nu.am. putea dori “mindria, de -r'ar. 

exista păcatul, durerea. Prin urmare 'dacă conş- 
tiinţa religioasă -e un fenonien * absolut, general 
Şi definitiv, atunci. există cu necesitate trebuinţa 

"_de miîntuire, de unde 'deci se conchide existenţa - 
„«lurerii, a suferinţii, a pesimismului, -. : - | 

Din punct de vedere moral, imperativul săvir- 
şiii binelui nu e altceva decit recunoaşterea exis- . 
tenţei imoralului. * De îridată ce se dau norme şi | 

„se hotărăsc regule pentru înfăptuirea: birielui,; a 
fericirii” semenilor, se înţelege dela sine 'că “acesr: 

„bine nu e încă realizat— altminteri nu ar mai fi 
„. nevoe:. de” nicio recomandare morală. Astfel prin - 

însăşi existența lor, postulatul religios şi-moral sint | 
„argumente în favoarea: pesimismului—cum 'credev.  : „:X. Hartmann, Mijlocul de .liberare de durere este, , 
„după acest filozof, distrugerea „voinţii univer- -. 
“sale, sinuciderea cosmosului întreg, ... E 

V.. Hartmann deosebeşte două feluri de: pesi- 
miSm : acel ce-se referă; laxrăul din 'lumea : ex- 
perienţei noastre, care tăgădueşte ! fericirea - pă- 

- “mântească şi pe care îl numeşte el pesimism, em-. 
„Piric; 2. pesimismul metafizic-absolut, câre sus- 

„. ține că temeiul constituirii universului chiar este 
"durere, nefericire. După v. Hartman, şi Kant 'e. . 

pesimist, căci el tăgădueşte fericirea din lumea . 
experienței noastre, *? ei. 

„+ "Ed. von Hartmann. Zur Pesimismus-Frage. Philos--. 
„phische Munatshette.: Leipzig 1833, .. m. 

da, Ed von Hartmaa.: In welchem Sinnc ar Kant cin 
„ PessirIst? Leipzig 1553, | , a 
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a După, această! expunere 'a “petrais ului. filozo- 
die vom 'căuta'să analizăm “sistematic argumen- 
"tele, pe care se băzează el şi să arătăm, 'valoa- 
'zea lor. : 

_ - Pesimismul filozofie: se; întemeiază pe trei 'fe- 
| “uri de dovezi, pe care au căutat filozofii să -le 

“valorifice, construind sistemele: analizate. ' Aceste _. 
"dovezi sint! Î. -empirică-hedonistă, 2. știinfifică- 

* morală, :3. me afizică. Prima dovadă pleacă în- 
mod empiric, dela faptele- obseryate: Ea * pri- 
„veste viaţa din-pnnct de vedere subiectiv, căci, 

„cel mai mulţi indivizi “suferă, fapt constatat prin 
- 0 metodă .oarecum statistică-aritmetică. Prin a- 
: cest procedeu s'ar putea. face un bilanţ al plă- 

" „? ceri. şi al durerii şi S'ar. vedea . că” acela al du- 
„ gerii e: negativ. * 

'“ * Păcatul acestui . argument e faptul că. vrea să 
„transforme o constatare: empirică, fie - ea. bâzată.. 

„pe cît de multe cazuri, într'un, “adevăr general 
""alabil, 'sau cu alte” cuvinte, vrea să .dea drept. 
"adevăr. obiectiv 'o constatare subiectivă. Ideia că 

„i durerea-_predomină. în lume presupune un bilanţ 
: “al fericirii şi: durerii ; ori din 'punct de. vedere 

ăi psihoiogic, un asemenea: bifanţ este o: imposibi- 
ae Jitate, :căci: ru: “există. o-măsură obiectivă comună - - 

„” “constantă; prin care: să' putem  cintări - fenome-  -- 
„mele. psihice, cum. just: observă. Horwicz. * 
 “Oricît de „constante legi psihologice ar. exista; nu. 

“ se. poate. totuşi - idențifica: trecutul cu. prezentul: 
“Stările: noastre sufleteşti - sinţ variabile dela” un. 
“moment la - ajtul, sufletul se dezvoltă -mereu, se 
crează” pe sine însuşi. Pe lingă aceașta, compa- . 

  

  

Mii Adolf :  Horwiiez, Die psyehologische. Begin 
a. des Pessimimus. Philos. Monaishefte - 1880.
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raţia subiectivă este defectuoasă, căci : nu se.por. 

ci ac e uuor indivizi deosebiți. - 
Plăcerile nu sint Cantități. constante işi uniforme. - 
pentru care. să avem o unitate de măsură obiectivă, : ; Hi Plăcerile şi. durerile. se” intreţes între ele; sint. aşa- 
fel .combinate, incit Cu greu se pot separa;:Pla-.. 
ton:a exprimat, în. formă mitică, aceastâ!legă-.. E 

"tură, susținind că.la origină - durerea :Şi plăcerea.. se. duşmâneau ; dar. zeii, câre „doresc. armonia, - „le-a unit pentru totdeauna.. Lucrețiu, întro -for- - mă, poetiză spune : „din “mijlocul. izvorului deți- *- „ ciilor țişneşte ceva amar şi în' mijlocul florilor. 

„N o ” . ÎN Ă Na . . ia IP 4 A 

96. - 1. P, ANDRE, 

compara diferitele plăceri, pe, care I& are acelaşi: - . “Om, precum nici acelea âl 

+ 

Diferite senzaţii şi sentimente” izolate “nu pot: i : 
fi luate :ca unităţi de, măsură -a. plăcerii sau:a; | *... „durerii, căci nimie nu. este. „mai. variabil: ca sa-- 

„ ceste fenomene psihice. >, : X Sci 
Sar. putea. face un bilanț al. fericirii sau'ne-;.:. 

fericirii plecind! dela purtctul de indiferență a-. -.: 
PI fectivă, se zice. Dar nici aceasta, nu e“un punct: , 

bun de sprijin, căci mai întăiu e dubios dacă .e- -: 

-_ 

„“Xistă în suflet asemenea puncte nule afective. In... . 
al doilea rind însă; starea. de fapt e alta în. fa-. -.: 

„:  deauna noi luăm ca unitate de” măsură. una: dini.,. 
stările afective.'mai frequente.-. Comparăm 0 im-:.. 
presiune nouă, în ce priveşte culoarea să. afec- .':-. 
tivă, cu ceiace simţim. noi în mod; obişnuit, nw. 

pornim .dela -uh 'punct:nul. E constatat că „dis= 
„*- poziția 'transtormă _toate împresiunile “nouă, din= * - 

-du-le „tinctura sa proprie. *:: NR 
“Im afară de acestea nu pentru. toţi oainenii plăce=" 

  

oz. E i o. mi. 

_-* Henri Marion: Psychologie. Pariş 19i8 -Pg..220,. . 

„. “cerea . bilanţului, „plăcerii şi durerii, căci întot=....:-
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rile şi durerile” sînt la fel, încît adeseaori 6 du- - 
rere a unuia e pentru altul plăcere, Ce bilanţ 
mai putem face în acest caz? S'ar putea. alcă- 
tui un asemenea bilanţ şi-ar avea valoare nu- 
mai pentru o conştiinţă universală, în- care - ar 

_îi cuprinse toate sentimentele, pe; care le pot -a- 
vea toate fiinţele din toate timpurile — dar. o a- 
semenea conştiinţă e - -un simplu postulat ' logic, 
nu însă 'şi o realitate. . pa 
„+ Pesimismul. „vrea, . pornind dela dispoziţii şi 
constatări subiective, să alcătuiască o concepţie 
despre, lume, să o generalizeze, să facă un ade- 
văr obiectiv. Dar, pentru â ajunge la aceasta, e! 
trebue-tocmai să înlăture ceiace. e de natură 
subiectivă-afectivă. Argumentul empiric-hedonist 
Tămine deci ceva subiectiv fără valoare. gene- 

-rală, el nu poate constitui! o bază temeinică 
pentru concepţia pesimismului. Și apoi acest ar- - 
gument “vine în contrazicere cu cel metafizic, 
căci dacă viaţa e. nefericită în imod aprioric, fiind” 
„de „natură volitivă—cum susține” argumentul me- 
tafizic — atunci nu mai e nevoe de'fapte experi- 
mentale ; dacă. însă experienţa face dovada pesi- 
mismului, atunci nu-mai are : niciun rost proba 
metafizică—după cum just obiectează /. Sully. * 

Din cauza. precăderii, ce se -dă acestui argu- 
ment, pesimismul este. considerat-ca o filozofie 
subiectivă-sentimentală -sau, ca . o'-problemă de 
psihologie - individuală. Argumentul empiric nu 
este deci valabil, căci .nu se poate dovedi, în 
mod inductiv, că durerea stăpineşte. viaţa. Dea- 
ceia Schopenhauer recurge la -al: doilea argument 

7 

- James: Sully. op.:cii. 7.
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(Ştiinţific- moral), încercînd să întemeeze pesimis- 
mul pe cale deductivă.. După el baza: lumii, -vo= 
inţa, este rea în sine, ea este izvorul tuturor su-, 
ferinților. Acest. argument. deductiv este însă” 
speculativ. Întradevăr' pesimismul dispoziţional _ : 7 afirmă suferinţa ca o caracteristică a fiinţelor _. "vii şi în special a oamenilor, Schopenhauer o: 
extinde însă chiar asupra universului în întregime. 
Prin urmare pesimismul: microcosmic devine, în 
filozofia schopenhaueriană, macrocosmic sau, cum 
zice Braig*, cosmotragic. | Ma Schopenhauer se serveşte, "pentru susţinerea 
pesimismului, de psihologia voinţii, făcînd însă 
din voinţă un. element metafizic chiar, căci el şi |. 
von Hartmann construesc întregul univers pe 
baza. voinţii. Dar se poate extinde voinţa subiec- 
tivă şi în domeniul . materiei _neinsufleţite 2. 
Și mai ales poate fi. vorba acolo de o voință 
„determinată de motive şi mobile conştiente, pro- „ducătoare de durere ? E desigur atrăgătoare ipo- teza bergsoniană că există un elan vital de-na-_*.! „tură voluntară, care 'dă naştere vieţii universale —: atit materiei vii cit şi aceleia aşa zise moarte. Dar aceasta. e o simplă ipoteză metafizică. Vo- - inţa,-cu toate manifestările ei, rămîne. un :feno-: men subiectiv, pe care, pănă acum, il constatăm numai acolo unde e viaţă evidentă. In al doilea rînd. voința” aceasta trebue să, fie conștientă pentru a- 
putea da naştere durerii, căci numai cînd există * conştiinţa rezistenți, şi imposibilității de învin- 
——— ———— 

. 

* Braig. Der Pessimismus in seinen psychologi- - schen und logischen Grundlagen. Zeilschrift fir Phi. iosophie und Phylosophische Krilik. 4883, a 
N
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* gere a obstacolelor, numai atunci se produce un - 
sentiment de durere. Conştiinţa disproporţiei din-. 

"tre scopurile propuse -şi mediul înconjurător, din-. 
„tre ideal şi realitate, aceasta produce durerea. 
Deaceia e greu să admitem că în viaţa întregu- 

„lui univers predomină durerea, cînd Ştim că în 
el există diferite grade de "conştiinţă, dela cea 
mai luminoasă conştiinţă pănă la inconştient.: 

Apoi pesimismul face din viaţa atectlvă. un 
derivat al voinţii, susținind că „plăcerea. şi du- 
“rerea nu sint decit satisfacerea sau nesatisface- 
rea voinţii sau a dorinţii“. * De aici deduce Scho- 
penhauer caracterul negativ al plăcerii, căci dacă 
nu e decit satisfacerea dorinţii, ea nu-poate avea 
decit un caracter negativ, fiind numai o 'lipsă de ” 
durere. Dorinţa -in. genere provine dintr'un sen- 
timent de lipsă, căci .dorim_ întotdeauna ceiace. -. 
nu avem — ori conştiinţa acestei lipse-ne face 

“să suferim, aşa că orice, dorinţă .e întovărăşită 
de -durere.. Deaceia plăcerea, pe care .avem ilu- 

-zia că o simţim, nu e decît suspendarea  mo- 
mentană a--dorinţii : şi prin urmare şi a durerii 
legată de-dinsa, Cea o ă 

Fundamentul, pe: care întemeiază Schopenhauer - 
pesimismul, este neadmisibil, căci voluntarismul 
exagerat e falş; voinţa nu este 'singurul 'element 

„_ psihicireductibil, ci lingă dinsa şi, strins- l&gate 
laolaltă sînt cunoștința : şi sentimentul.“ Dar şi 

“argumentele lui “Schopenhauer sînt falşe: ast- 
fel, nu e adevărat că orice plăcere -are ca au- 
tecedânt o trebuinţă. Sint. plăceri provocate de 

'* James Sully, Op, cit. Pg. 205. 

a.
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dureri, care nu rezultă- din vreo'dorinţă. Ce sufe- 
rință presupune plăcerea estetică? Aceasta e 
desigur o plăcere căreia nu-i premerge nici-o NE 
durere...Tot aşa nu e just că orice: voinţă satis- 
făcută ajunge “la plictiseală, deoarece plictiseala 
nu e un fenomen constanit, necesar, al vieţii: su- 

. fleteşti, ci e ceva accidental. ! - . 
Deasemenea este o generalizare: grăbită afir- 

maţiunea lui Schopenhauer că virtutea şi înţe- 
" lepciunea sînt excepţii rare, răutatea şi prostia - 

fiind generale. E foarte greu de făcut o astfel 
de generalizare, de oarece viața exterioară a 
unui om ni poate da ocazie să-l judecăm rău. 
Pentru a ne putea pronunţa. sigur şi drept asu- 
pra lui ar trebui să-i cunoaştem sufletul: Car- 
Iyle zice: „ce sînt greşelile, ce sînt detaliile ex- 
terioare “ale unei vieţi, dacă secretul -interior al 
său, remuşcările, tentaţiunile sale, adevărata sa 
luptă, adesea dezamăgită, niciodată 'sfirşită, dacă. E 
toate acestea sînt uitate 2% * Mae Pi 

Astfel şi a doua dovadă a pesimismului filo-: - 
“ zofic- metafizic nu rezistă criticii. 

s
s
 

„-Prăludien. Bd. II. Tuibingen 1914... -. 

Al treilea argument e de natură pur metafi- 
zică. Ca o reacțiune contra: optimismului meta- 
fizic, care susţine că. universul, cu tot ceiace. 
este în el, e bun, se ridică afirmaţiunea că baza 
cosmosului este irafionalul, din care se deduce . 
mizeria, suferinţa lumii. Argumentul acesta tinde 
să dovedească non-valoarea universului în sine. 
EI rezultă însă dintr'o valorificare subiectivă, din 
o apreciere a 'lumii în comparaţie cu: un scop 
ideal. ** Poate exista însă un scop obiectiv al 
  

* Carlyle. Les heros. Pg 76, | | . _ 
-%* W, Windelband. Pesstmismus. und Wissenschali. 
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universului ? Pesimismul, puntridu-se în ipoteza 
d bai 

optimismului că universul ar fi. ceva raţional, a- 
. nalizează scopurile pe care -le-ar putea avea, el .: 

şi concepe trei scopuri metafizice: 1) conserva- 
rea propriei fiinţi şi stări cosmice — adică .ten- 
'dinţa de perzistenţă în infinit, cum zice Spinoza; 
2) realizarea celei mai mari fericiri şi 3). înde- 
plinirea sau concretizarea în acţiuni. a 'principii- | 

„lor: morale. Niciunul dintre' aceste” trei scopuri 
ideale, afirmă pesimismul, nu poate fi realizat. 
In primul rînd, nimic nu se poate conserva la 

“infinit, cel puţin nu “poate “perzista -în aceiaşi 
formă, căci. totul se transformă „Şi moare. Evo-: 
luţionismul dovedeşte relativitatea vieţii şi măr- |. 
ginirea -ei.în timp. Astfel primul scop, pe. care 
l-ar putea. avea universul, este intangibil. Referi= 
tor la cel de-al doilea, „realizarea fericirii, acesta 
e o adevărată himeră, căci experienţa însăşi a- 
rată âmposibilitatea ei. In 'ceiace priveşte prin- 
cipiile morale, ele sint nişte deziderate, care 'a- 
deseori nu au nici-o aplicaţie, Dacă. aceste sco= 
puri nu se pot realiza, urmează că universul, 
Chiar dacă sar baza pe ceva raţional, tot rău . 
este, că lumea e numai. durere — conchide pesi- - 

mismul,! 
Dăr acest «argument metafizic cuprinde în sine 

adevărate contradicții, căci dacă lumea e rea şi. 
universul e construit şi bazat pe. suferință, de e 

ce să ne plingem atunci de sfirşitul vieţii, de 
"moarte ? Dacă viaţa e plină “de :mizerii, ar tre- -- 
bui să găsim o' mingiere. în faptul că universut '- 
se va sfirşi, că viaţa nu e veşnică. In niciun 'caz 
„aceasta nu ar trebui să fie. o- cauză de întristare. : - 

Referitor la îndeplinirea principiilor morale, a - : 
+ . 

- N
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ordinii etice în univers, nu putem afirma că ea | 
e un simplu deziderat, căci nu trebue să avem 
“în vedere o porţiune limitată şi izolată de timp. 
Dacă nu privim numai. actualitatea, pe. care o 
trăim, şi care ni se poate părea într'adevăr iimo- 
rală, ci evoluţia moraiă dealungul. vremii, atunci - 

_vedem. că în mod treptat s'a realizat 'un progres 
moral : considerabil. . Dela -egoismul primitiv şi 

„sălbatec al primilor oameni şi societăţi - s'a a- 
juns la comunităţile .altruiste, bazate. chiar pe 
sacrificii . E | | 

-  Oricît de rău şt imoral ni-ar părea prezentul 
_— şi ni pare -aşa pentrucă îl privim în. lumina 
unor. principii morale superioare, produse dera- .' 
țiunea noastră — nu putem tăgădui totuşi pro- 
gresul de .pînă acum. Nu vorm, putea tăgădui sta- 
bilirea treptată a unei ordine - morale; Deci nici 
al treilea argument al pesimismului filozofic- nu 

"este valabil. 
Ultima formă a pesimismului teoretic & cea 

ştiinţifică sau mai bine zis epistemologică, pen- 

rii şi decurge din ea... 
trucă se bazează în special pe teoria  cunoaşte- 

7 . 

- c) Pesimismul ştiinţific 
, N . Lă 

"Acest pesimism tăgădueşte fericirea, subt orice | 
formă, şi mai ales neagă inteligenţii: şi conştiin=. - 
ţii putinţa de a ni procura fericirea. -Nu putem 
cunoaşte origina. şi scopul “existenţii, nu ştim care. 

- este esenţa ultimă a lucrurilor, pentrucă puterea 
«de. cunoaştere a spiritului nostru este. mărginită. - 
Forma teoretică, subt care se prezintă: acest pe= 
simism, este scepticismul. De ce poate fi consi- 
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egoism deghizat. | AD 
"Scepticismul, -negînd. orice - valoare obiectivă, 

duce la un individualism excesiv, care se traduce în - 
„ Bractică prin anarhism, după :cum observă L. . 

- Stein, căci . nefiind nimic obiectiv valabil, nu 

domeniu, chiar :de. valoarea operaţiilor . gîndirii 

DE ati 
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- derat scepticismul ca .un _pesimism ? “În primul 
rind această concepţie filozofică se îndoeşte de 
posibilitatea cunoştinţii omeneşti şi  tăgădueşte 
existenţa unui adevăr general, punind drept mă- 

„__ Sură «a tuturor lucrurilor. eul individual. Dacă nu 
se poate stabili nimic obiectiv, general, urmează | 
că nu există nici-o valoare culturală “umană, că 
progresul este o simplă ficţiune, iar. morala. un. 

poate exista nici autoritate, care să aibă putere 
de constringere asupra individului. Dacă . orice 

„. cunoştinţă e o himeră şi orice acţiune o iluzie, 
“dacă nu există adevăr, frumos, bine: general, a- 
tunci la ce trăim ? | | . 

Scepticismul, închide sursa plăcerii -şi feri- 
cirii senzibile, căci -tăgădueşte chiar simţurilor pu- 

-. terea de a prinde adevărul şi orice valoare generală. 
-. Simţurile, ca şi raţiunea, ne înşeală, totul e o ilu-.. 
“zie, deci nu există fericire. Hamlet şi Faust-.re- 
prezintă în- mod tragic această descurajare şi ne- 
fericire. In special însă - scepticismul radical ali- 
mentează pesimismul. Acest scepticism se îndo- 
eşte de posibilitatea. oricărei cunoştinţi în orice. 

noastre, 

“Reprezentant 'al :scepiicismului - radical este - 
- Pyrrho, care a concentrat: întreaga . sa: doctrină 
„în trei: probleme: 1) cum sînt constituite lucru- 

rile 2.2) în ce raport trebue. să fim.noi cu ele 2: 
3) ce rezultă pentru: noi din acest raport ? La 
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prima problemă. Pyrrho răspunde că nu putera 
şti nimic. despre. eșenţa lucrurilor; a universului. şi. a vieţiii, deoarece atit cunoştinţa senzibilă cit şi cea raţională ne înşeală. Tot ceiace vedem şi simţim noi. e un miraj, O: înşelăciune a lucrurilor şi a: noasiră înşine. Atunci. față de aceste luc-. ruri—cu aceasta răspunde Pyrrho la a doua pro: „blemă—trebue să fim. sceptici, să nu creden în nimic, căci încrederea în “cunoştinţă ne aduce dez- .. amăgiri şi suferinţă. Solut 3 ia celei de a treia prob- leme «ste, după Pyrrho, ataraxia, indiferența, lipsa de orice pasiune. * o 
"Scepticismul a fost continuat de 'o serie “de fi- „ lozofi- greci, cari au modificat gîndirea lui Pyr- 
ThO, ajungind la o altă formă mai blîndă de 
scepticism, la aşa. numitul probabilism,. care ad- 
mite că, deşi nu ştim nimic sigur, totuşi putem” face conjecturi, putem stabili probabilităţi de a- devăr. a | 

In filozofia modernă Montaigne şi Pascal rep- _ Tezintă un scepticism moderat, care. nu ajunge în niciun caz la pesimism, pentrucă admiţe, în ultimă instanţă, un adevăr sigur,_acel .revelat de D-zeu. Scepticismul acestor doi ginditori se. transformă Chiar. întrun doginatism naiv, optimist. «: _ In sfirşit Descartes şi- lume exprimă şi ei gîn- diri sceptice, dar “scepticismul lor e de - natură „.. “metodologică. ** „De omnibus dubitandum“ nu e. decit o. metodă de filozofare, de cercetare critică - „a tuturor adevărurilor. Acest scepticism premerge - cercetării, nu e o consecință a'ei, 

  

_* Raoul Richter. Der Skeplizismus in der Philoso.- - phie. Leipzig 1904.- Cap. Die griechische Skepsiş, ** Descartes, Discours sur la mâlhode. . 
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„acelei 'gîndiri, de care se îndoeşte. : Si 
gilor 
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Scepticismul 'radical este însă falş; In primul 
“ind el“cuprinde o .contradicţie în sine, deoarece.. 
:se îndoeşte absolut de totul, chiar «de operaţiile 
„gindirii, dar face âceasta prin” ajutorul formelor : 

Frin urmare recunoaşte: implicit valoarea le 
Şi operaţiilor 'gindirii. Ne putem îndoi de obiecte, . 
„de adevăruri formulate, nici de cum însă de fap- . 

tul că gindim şi de formele prin care. gîndim. 
Trebuinţa de a cunoaşte absolutul şi primul în-: 

-ceput al universului:pe deoparte, graniţele” pu- 
terii de cunoaştere pe de alta, -chinuesc: sufletul 

„ “Și duc foarte adesea la un negru pesimism. Faust, 

= 

nefericit prin cunoştinţă şi din cauza dorului ne-. 
„satisfăcut de cunoştinţă, care l-a înstrăinat de 

„„Viaţă, e pe prag de a-şi curma. zilele.: : Tolstoi, ? 
-“muncit de problema senzului vieţii, e descurajat 

şi vrea să se sinucidă: lată exemple de suferință, - 
«de pesimism, provenit 'din cauza limitei cunoştin- 
ţii omeneşti. Cunoştinţa întradevăr. ridică pe om, 
făcîndu-l să nu caute fericirea în ceiace este infe- 
Tior, senzibil şi banal, dar nu-i poate da ferici- 
rea, pe care o doreşte. Deaceia Frasme spune 
:exagerînd „dacă -se poate dobindi vre-o cunoş-.. 
tinţă, aceasta e-adesea în paguba fericirii“, * 

om e demnitatea. Cunoştinţa -ocazionează, ce e 
.drept; pesimismul superior, intelectual; dar, în.a- - 
celaşi timp, poate duce şi la . fericire în. colabo- 

_“rare cu alte elemente. .. 
Pesimismul ştiinţific dealtininteri . e mai rar. 

-** Erasme, L'6loge de la folie Pg.89.: E 

. . 

““Şi totuşi cultura dă omului conştiinţa de sine, 
-dezvoltind simţul demnităţii, şi esenţa noţiunii de
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Azi filozofia, deşi tinde către absolut, respectă şi recunoaşte valoarea definitivă, pentru mintea.“ “noastră, a p'incipiului re'ativității. Nu putem "” cunoaşte decit relativul, deşi ăspirăm către abso- „1ut şi mulțumirea trebue să o găsim în aceasta cunoştinţă progresivă. E E __ Pesimismul teologic, cel filozofic şi cel ştiinţi- AT „fic, sînt formele: subt care se prezintă, în istoria” - —: 7 gîndirii, pesimismul teoretic, care caută să dove- ,„ dească prin argumente empirico-raţionale imposi- - bilitatea fericirii ; că nu reuşeşte am văzut prin... critica făcută fiecărei forme de pesimism. |, 
„Am ' deosebit însă, pe lingă pesimismul teoretic, şi o altă formă, pesimismul practic-social, care "se referă la forma socială de existenţă: a omu-- lui, la societate, . . . a 

“Il. Pesimismul practic-social * 
__ Individul e nefericit în- societate : şi. prin socie-. -. „tate, căci viaţa” socială nu face altceva decit 'să producă suferinţă individului; să-l. oblige la o. „Sumă de acțiuni neplăcute, la sacrificii dureroase. .. „Libertatea omului e aşa îel“îngrădită încît din _ organizaţia socială“ se . hasc toate Suferințele, pe: | care izolat poate. şi le-ar fi cruțat individul. Pre- . „= misa fundamentală a pesimismului social 'este.. "convingerea că nu-există progres propriu zis. că » - dezvoltarea „culturală. nu a făcut altceva decit a. " sporit”suferinţa în omenire. a Din punct de vedere psihologic şi moral chiar- omul a” devenit: prin societate, ' .mai - apt pentru durere.. 1) In primul rînd! odată. cu, complicația. naturii sale, omul devine. mai senzibil pentru. = durere, căci întreaga, sa serizibilitate se Tafinează.. . “ 
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Tot cortegiul  chiriurilor şi durerilor morale, 
necunoscute primitivului, întunecă din ce în ce - 

“mai mult viaţa modernă. Hipersenzibilitatea, pro- 

'dus al vremii şi împrejurărilor, face durerile mai 

"acute şi mai profunde, afectind mai mult viaţa 

noastră, 2) Paralel cu progresul se înmulţesc şi 

trebuinţele omeneşti, sporesc deci nevoile, căci 

disptoporţia dintre aceste trebuinţi şi mijloacele. . 
de satisfacere, pe care le avem la îndemină, . 

“produce durere. 3) In al. treilea loc, dezvoltarea 

înteligenţii face ca omul să :nu trăiască numai... 

în prezent sau în trecut, ci să .prevadă şi viito- 
rul: şi să simtă cum se apropie treptat răul, să 

sufere de. mai înainte durerea, .pe care-o va în- 
„dura apoi în mod real. 4) 'Trăind în societate şi 
legăturile sociale dezvoltîndu-se din .ce în ce mai 
“mult, creşte. dependenţa socială şi grija de jude- 
cata altora, de opinia: publică, astfel. că omul îşi 
subordonează propria sa fericire opiniei publice. 

_*5) Viaţa în comun cu semenii. dezvoltă în sufie- . 
tul fiecărui individ sentimente altruiste, făcîndick : 
„să îa parte, prin 'simpatie, la durerile altora. 

. “Pesimismul” social, în genere, e. caracterizat. 

prin faptul că nu ajunge la un 'pasivism, ca cel . 

“individual, ci din contra - acest pesimism e.une- 

ori 'un activism foarte pronunţat. Pesimismul so- . 

cial nu e tot una cu fafalismal social, .pentrucă 

acesta din. urmă duce la. descurajare şi la decă- 

dere.prin lipsa de reacțiune în contra relelor. - 

In deosebire de pesimismul absolut total, din fi- 

lozofia schopenhaueriană, pesimismul social are 

„an caracter de / relativitate, căci el' nu condamnă 

“societatea în mod definitiv şi pentru totdeauna, 
'ci crede în posibilitatea - îndreptării, a 'realizăriă
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„ fericlrii sociale. De fapt pesimismul social e ceva. „trecător, e mai mult o_critică aspră a evoluţiei: sociale. a a | Pesimişti de acest fel sînt: Rousseau, Tols- oi, Ruskin, Carlyle, şi /bsen, care 'critică socie- tatea actuală rău Organizată, dar ,care cred în forța activă a idealului. „ - Ra Rousseau. Toată dezvoltarea socială e rea, vi- cioasă, “nefericită, “după acest filozof. In anul 1749 Academia din Dijon, propusese . ca temă "pentru un premiu problema, dacă artele şi ştiin= țele au contribuit, prin progresul lor, la purifi= carea moravurilor. Rousseau răspunde în mod negativ, afirmind că ele nu. numai că nu au pu- 'rificat moravurile, ci chiar. le-au stricat,- distru- ; gind orice ferici e, pe careo putea avea omul, căci ... „ele au viciat natura sa intimă 'sufletească. Do- "vadă despre aceasta dau popoarele, care: sînt cu - - „atit mai corupte, cu cât gustul pentru. ştiinţi Şi * “arte e “mai dezvoltat Ia -ele. “Ex, Atena, Roma, Egipt, etc. Ştiinţa e produsul viciului şi dezvoltă «mai departe viciul. Rousseau crede că astrono- mia s'a născut din supertiţie, geometria din a= - "variţie şi morala din orgoliu * Omul e bun dela “matură, dar societatea îl „strică, ea alterează în- * - *Suşirile bune: cu care este: el înzestrat de Dum-. nezeu, .. Ra n "In 0 a doua lucrare a sa — prin care răspunde la o altă temă propusă de aceiaşi ' academie — “asupra fundamentului inegalităţi printre Oameni . — Rousseau susține că nefericirea individului în: „societate e datorită civilizaţiei, care a adus ne= 

  

” Rousceau. Discours sur les sciences eţ les arts. 

. 
N *
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"egalitatea oamenilor. *. Oamenii, în “starea  pri- 
"-mitivă, erau egali unii cu. alţii. Omul în natură. - 

era bun, nevinovat şi fericit, căci organismul său 
robust suporta toate intemperiile fără a fi bol- 
nav. Din punct de vedere moral elera stăpinit de-. 
instinctul conservării, dar' fiu ajungea la egoism,. 
peuirucă în sufletul lui era şi 'mila pentru cei- alţi, * Sica tai pată : : 

“Prin urmare Rousseau 'pune în contrast natura: 
"şi cultura, înţelegînd prin natură spontaneitatea, - 

- bunătatea, simplicitatea şi (libertatea.. Din con- 7. 
tra, cultura transformă spontaneitatea în reflexi- | 
une, simplicitatea în . complexitate, iar în locul: - 
bunătăţii şi libertăţii întroduce „răutatea şi forța: 
In starea naturală, omul era: „incomparabil: 
mai fericit fără nici-o societate. şi fără exerci-.: 
țiul acestei raţiuni “a cărei. cultură nu serveşte: 

* decit vieţii sociale“, ** - * IRI 
=: Inegalitatea : primitivă, acea de forţă fizică, 
"riu” producea “nefericirea oamenilor, pe cînd ine- 
galitatea consacrată în' stat, în instituţii, con- 

„dâmnă pe om pentru totdeauna la suferinţă. 
- Omul, în starea naturală cînd nu exista . legi,, 
proprietate” individuală, diviziunea  muncii,. era: 
mai fericit ca astăzi, 'pentrucă atunci trăia viaţa: - 

„lui proprie, pentru el, nu. pentru “alţii. Intr'un. 
cuvint civilizaţia întreagă e o nenorocire, căci 'ea a: 
corupt natura bună a omului, a. dezvoltat viciul 

"şi a îndepărtat pe individ. dela fericirea: sa na-- 
_turală. DE o ” - 

7 

" * Rousseau.  Discours sur l'in€galit& .pormi . les: 
hommes.  _.: De “ 

**: Vio'or Delbos. La Philosophie frangaise.. Paris. 
4919. Cap. ]. ]. Rousseau. Pg. 234. - :
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„Singurul remediu pentru încetarea! suferinţii şi 
a viciului societăţii actuale este reîntoarcerea la, 
natură, care. întotdeauna va fi alinătoarea dure- 
ilor. „Pentru Rousseau, zice H6ffding, izvorul 
vieţii era totdeauna puternic şi curat, chiar dacă | 
s'ar. fi tulburat. apa. ce. curgea din el.* 

„* Reîntoarcerea la “natură nu înseamnă altceva 
decit urmarea: impulsiunilor spontane ale sufletu- 
lui — care sint bune la “origine, trăirea deplină a: 

„ vieţii, libertatea, înlăturarea tuturor constringeri- 
lor convenţionale. In acest spirit înțelege el 'să se 

„- crească copii şi să se dezvolte aptitudinea către fe- 
„. ricire.** Viaţa socială eo necontenită suferinţă 
pentrucă 'ea produce în suflet contraziceri între 
dorinţele şi înclinațiile noastre pedeoparte şi da- 
toriile sociale ' pe de alta, „între om şi cetă- 
ţean“. %+* Da E 

Prin urmare progresul aduce neegalitate între 
"oameni, el este izvorul nenorocirilor, căci stabi-. - 
leşte valori . convenţionale, constringătoare, care | 
înăbuşă cele mai fireşti porniri ale sufletului. : 
Viaţa socială produce o adevărată răsturnare a 
“adevăratelor .valori, înlocuind fondul moral prin 
Simpla aparenţă. Viaţa socială ne face 5ă avem Ş 
„onoare fără virtute, rațiune fără înţelepciune Şi -. 

__ plăcere fără fericire“, - -- DE Na 
- Toată critica, pe care-o face Rousseau, pro- 
gresului social, precum şi soluţia, pe care :0 dă 
el probleme! fericirii sociale — reîntoarcerea la . 

  

-H. HIO'fdig. Jean Jacques Rousseau et sa phi- 
losophice. Paris 4912. Pg. 3. E ” IN 

+]. ]. Rousseau. Emile ou de education, . 
“*-/.H.ffding. ]. Jaques Rousseau et sa Philosphie, 

Pg. 121. Se E Aba 
po
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natură — nu este altceva decit afirmarea. con- 
'cepției sale. filozofice, care dă prioritate senti- 
„mentului asupra raţiunii. ; Rațiunea, care produce . 
„societatea, e izvorul viciului şi al durerii, senti- - 
mentul e' tendinţa spre bine, spre fericire.- Dacă” 

Rousseau. e. pesimist în ce priveşte progresul so- * 
cial,: nu. trebue să se creadă însă că el cere re-: 
întoarcerea la barbarie, căci el condamnă numai „. 

„societatea, în care. predomină minciuna şi intriga, 
"răutatea. şi aparenţa. . Idealul de reintoarcere: la 
natură, la singurătate, la viaţa nereflectată, spon- 
tană, e_un ideal de fericire democratică, de sin-: 

-ceritate, de-raporturi adevărate între 'oameni. De: 
aceia are . dreptate Nietzsche cînd afirmă că. 
Rousseau are „un ideal inăscut de ură contra 

- „culturii aristocratice“,+ a aristocrații însă cu .de: . 
fectele pe care i le atribue -Rousseau, In orice -: 

„ caz el are înclinații pentru popor, nutrind repul-” 
 ssiune pentru raționalism, fast şi aristocrație. Rous- 
seau ajunge astfel la - un ideal democratic, de 
'convieţuire cu cei mici, într'un mediu natural a- 
proape de bunătatea divină, Această tendinţă de- 

-mocratică a. lui Rousseau l-a. înfluenţat foarte: 
“mult şi pe Kant, care, într'una dia maximele sale . 
mărturiseşte . că -Rousseau i-a îndreptat atenţia 
-către popor, învăţindu-l să onoreze pe acei mici“ 

„. Şi să-şi pună ştiinţa în - serviciul  umanităţii.. ** 
„... “Dela Rousseau a luat Kant ideia contractului so- 

cial, a respectului - voinţii celor mici.. Din. cauza - 
acestei influențe —pe . lîngă altele—a .căpătat şi. 

p. Er Nietzsche. Der Wille zur Macht, II-IV Buch 
, 00" Ran, Ausspriiche. Vorkrilische Periode, Allgemeine. - 

; -- Weltanschaung 9. Dr. Richler.: Leipzig 1901. a 
7 

” 
7
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ctica lui Kant o uşoară tinctură socialistă, deşi: 
Kant nu a fost socialist, precum nici. Rousseau: - 
nu şi-a însuşit ideile generale socialiste. . 

In gindirea lui Rousseau găsim deci uh pesi- 
mism faţă de societate, dar el _sfirşeşte prin .a- 
pologia naturii şi a libertăţii, a credinţii în feri- 
cirea naturală, care e un.produs al bunelor por- 
hiri “cu care este înzestrat omul dela natură, . 

Concepţia aceasta, plină de un romantism exu-- 
berant, este isvorită . dintr'o viaţă, care nu â a-- 
plicat, niciunul din principiile. predicate, căci. 
Rousseau era'un om „genial şi vanitos, priete- 
nos cu oamenii şi plin de adincă neîncredere în: - 
ei, mizantrop şi pesimist,. senzual şi dornic de: 

“plăceri, plin de idei sănătoase şi idealist exaltat,. 
bolnăvicios'; în acelaşi timp, un luptător entuziast: 
pentru virtute şi libertate, pentru natură şi ade- 
văr, el însuşi însă nu era o probă de virtute, ci: 
sclav al pasiunilor şi“ instinctelor, de. multe: 
ori. nenatural şi . nesincer faţă de el şi alţii, în." 
scrieri şi acţiuni :. un reformator politic, care însă: 
din. lipsă de înţelegere a istoriei vrea să răs- 
toarne: tot ce e produs istoric şi distruge chiar şi 
„ceiace e :foarte just şi foarte natural“. * Acesta. 
e tabloul exact al firii lui Rousseau, reprezentant: 

“al pesimismului social. ; „- 

„_Subt influența . acestei filozofii romantice se: 
formează gindirea marelui scriitor rus Tolstoi." 
care, în deosebire de Rousseau, frăește doctrina: | 
sa, o aplică el însuşi în vlață. Tolstoi. porneşte. 
dela aceleaşi principii caşi Rouseau, că Ştiinţa. şi. 

-. Theobald Ziegler. Geschichte der Pidagogit. Min- | 
chen'1895. Pg. 200-201.
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progresul social nu aduc niciun folos. omenirii. 
Ruşii -au adaos la filozofia lui Rousseau misticis-. 
„mul  gredinţii lor religioase. Aşa se explică mes- - 
sianismul slavofil. -. a Da 
„Partidul slavofil, la origina sa,: era_ religios şi .. 

admitea că Rusia e deosebită de reştul Europei şi că 
„reformele vieţii ruseşti nu trebuesc.Iuate din A- 
pus, deoarece poporul rus 'are. în el toate ele-. 
_mentele bune. Nu fără. legătură cu îilozofia lui 

- Rousseau, 'el 'admitea că -Rusia e_mai. curată, 
— fiind mai departe de civilizaţia apuseană. Rusia 
“poate fi .salvatoarea omenirii chiar prin puritatea 
“sa morală, deci ea va fi Mesia Europei. Aceasta 

-... susţine. messianismul slavofil.  -—— - ..:  . 
„Și. cu toate acestea se -ridică, în această. Ru-,. 

-“ sie, critica lui Tolstoi, care . acuză intreaga civi- 
lizaţie, chiar şi biserica actuală, că a produs 
“suferinţa. umană.. Biserica s'a . depărtat de doc- 
trina lui Christos, s'ă pus în serviciul asuprito= - 
rilor, tinzînd” ea “insăşi către o-putere şi stăpinire 

" pămintească, egoistă, brutală. Viaţa sacială mo- 
dernă este izvorul suferințelor, pentrucă ea “nu” - 

- face altceva. decit reinoeşte, subt: alte forme, sclă- : 
via:veche, .  .-. a i 

Astăzi există două clase de oameni: bogaţi —. 
şi săracii. Prima - clasă — a' celor :puţini — are - 

- în sprijinul. ei întreaga organizaţie de stat, “prin | 
- care exploatează şi 'apasă pe cei mulţi, pesăraci, 

„_deveniţi acum. sclavii avuţiei. Guvernul şi statul 
- ---- reprezintă violenţa, organizată, căci .constringe. pe 

individ prin legi—pe care le fac tot capitaliştii—, 

şi apoi prin forţa armată. Va să zică organizaţia | 
“socială, prin natura ei, este vicioasă şi producătoare 
„de siiferinţi.* -... de Suierini e 

DIE - i îR 
„„.* To'stoi, L'esclavage. moderne. . g 

«
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Pe' lingă aceasta. însă chiar evoluţia vieţii “spre .modernism aduce - durerea. .In decursul 
Vremii s'a trecut dela munca agricolă la cea industrială, la : fabrici, la maşinism — dar o- 
dată cu acestea a dispărut moralitatea. După 
Tolstoi numai agricultura co ocupaţie morală,.căci. „cei ce pleacă dela sate, pentru a căuta de- lucru." » în fabrici, se despart de familiile lor, prind gus- 
tul luxului şi al corupţiei ; ei devin sclavii vieţii 
viciate, perzindu-şi sănătatea şi libertatea, , „ “Produsele intelectuala. ale vieţii - moderne nu 
sint nici ele mai:morale,- mai bune. Arta şi şti- 
inţa în genere e coruptă, căci ea este creaţiunea * - " 
asupritorilor, ea va fi deci în” serviciul lor. Știința, 
arta, religia, statul, sint,“ după Tolstoi, idoli care 
trebuesc înlăturați, căci ei aduc nefericirea; distru- 

„_-gînd orice izvor de. bucurie. în . sufletul omenesc. 
„. Orice individ poate participa însă la distrugerea lor, | 

nu în mod violent, ci prin pasivitate, adică ni-. 
meni să nu ' facă ape] sau uz de fogţa instrumente- A 
lor de opresiune, ci să o ignoreze. Prin urmare .., “momentan omul trebue să . reducă 'rolul. autorităţii . . - „cit mai mult: să nu se pună- în serviciul întimi- 
dării, primind-a fi funcționar, să nu fie nici militar, 
iar. mai. tirziu toţi trebue să colaborez: la o nouă. reformă socială: bazată: “pe reforma. morală a conştiinţii- umane. i i a 

„„ Caşi Rousseau; Tolstoi vede salvarea“ în reîn- 
toarcereâ la natură, dar prin natură înțelege el : 

„_<eva_ mai” mult decit “filozoful francez, anurhe 
- revenirea la iubirea creștină -inițială, întune-: | 
cată şi redusă prin orgamzaţia actuală „de stat 
Şi de biserică. Esenţa ființei umane este iubirea - Şi în: măsura în care omul poate iubi mai mult : pe semenii săi, el e 'mai pertect : iubirea: sinceră,
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- . dezinteresată pentru oameni, aduce: progresul şi 
fericirea: individului. lubirea este însă. nu numai: 
izvorul fericirii individuale,. ci şi al ordinii şi pro- 
gresului social, căci în 'societatea, care se va 
baza -pe iubire şi libertate, nu vor mai exista: 

. aSupritori şi asuptiţi, suferinzi şi destrăbălaţi de 
„bine, ci fiecare va trăi pentru ceilalţi. Intrebin- 
du-se prin ce şi pentruce trăiesc] oafienii, gă- 
seşte Tolstoi că iubirea e sursa fericirii şi sen- . 

__zul vieţi - o a a 
„ “XRuskin reprezintă un pesimism social de o: 
“nuanţă estetică: După el: progresul economic: a 
micşorat din ce în ce mai mult-capacitatea omu-: |. 

„lui de-a gusta, de.a simţi frumosul. -Munca im- - 
-„.pusă de sistemul actual de producţie prosteşte, 

" pentrucă intuiţia 'şi gustul estetic- al lucrătorului 
nu se mai pot exercita. Refugiul. faţă de lipsa 
de estetică a prezentului e “trecutul. * Inrudit cu : 
Ruskin,-prin aceiaşi oroare de utilitarism, este. . 

Carlyle, o. N 
Pentru Carlyle fericirea nu  e.în. utilitate, ci. - 

„în“ activitatea liberă a omului. Caşi Ruskin, Car- . 
- „1yle admiră trecutul, lipsit de industrialism, dar - 
' bogat în .personalitfăți puternice, în eroi. Eroii “ 

„ trecutului sint zeii, profeţii, - poeţii, -preoții, regii, 
„oamenii politici, care. conduceau ' omenirea prin 

 - "gîndul, vorba, simţirea "şi" fapta lor. 
-. Insfirşit /Usen Complectează seria acestor. gin-- 

- ditori pesimişţi asupra vieţii. : sociale. Ibsen con- 
" . damnă societatea actuală bazată pe minciună şi 

Jașitaie. Acestea sînt, după el, viciile fundamen- i 

” 

7 

o Teha. Ruskii, Vozlesungen iber Kunst, iradus de. * 
JI dda Moeller-Bruck.: Universal-Bibliothek.: Pg. 19. 

**- Carlyle. Les Heros, RE a 

- “=



6. pastei 

tale! ale societăţii, iar din ele “decurg toate cele- | 
Jalte: rele; -Tirania minciunii o stabilesc autorită- * 

„țile, statul, căci.subt-:masca interesului general, 
_ social. unii indivizi îşi sațisfac propriile lor inte-, 
 rese, Laşitatea, şi ea, e produsul societăţii. Func- 

ționarul, chiar dacă. "vede: adevărul şi vrea să-l . 
urmeze, nu. poate, pentrucă lui nu-i e „Permis să 
aibă altă credinţă şi voinţă decit aceia a supe- 

-riorului său. Statul, societatea - încurajează, prin. 
organele sale autoritare, laşitatea şi minciuna. Pe 
dealtă” parte. majoritatea, turma socială: împie- 

- decă şi dinsa pe: individ de a-şi îndeplini mi- 
“ Siunea sa. Pe: minciună nu. se poate întemeia 
_“fericirea,. căci, în cazul acesta, ar avea un fun- - 
. dament. prea “puţin : solid, care sar . prăbuşi la 

prima neînțelegere dintre. interesele — egoiste ale -? 

-. mai, multor propăvăduitori ai. minciunii. Fericlrea 
“adevărată-e posibilă - numai prin adevăr. După - 
Ibsen -adevărul distruge aparenţa, actuală. de .fe- 
ricire, bazată pe minciună, dar eleşi crează, în 
acelaşi timp, fericirea superioară, temeinică, Pen-: 

"tru Ibsen fericirea constă în: îndeplinirea. meni:: — 
“rii” omului, în urmărirea şi propagarea idea- 
: lului de: adevăr. şi bine. Dar, pentru ajungerea 
acestei fericiri, e nevoe de o: voinţă, puternică,” 

„de o. personalitate, care .să infringă minciuna, 
- ce stă azi la baza sozietăţii, care - să se ridice 
mai presus. de:. prejudecată şi ipocrizie. Aceste 
personalităţi, care-şi îndeplinesc menirea, devin 
adevăraţi: eroi, - pentrucă -ei au . infrînt_orice. por- 
nire rea şi s'au ridicat deasupra “mediocrităţii - 

"sociale, 
Şi totuşi “Ibsen, care + descrie în.. culori: negre | 

ipocrizia, laşitatea şi “minciuna — „stilpii societă- ” 
-ţii“ de azi—nu este un „pesimist absolut, deda- : 

SS - - 
a . ? e
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-rece drămele sale au adesea un caracter Tevo- 

" luţionar. Ibsen nu tăgădueşte: posibilitatea reali- . 

"zării. fericirii, ci critică organizarea : socială de 

azi, tinzînd: către un nou “ideal de-om şi socie- 

“tate, prin ajutorul unei voinţi: puternice. | 
- “Pesimismul Social — aşa cumsumar l-am ex- 
pus — reprezintă tăgada fericirii. prin şi  în-so- 

. cietate.- Dar nici pesimismul acesta nu :rezistă 

criticii sociologice, . căci; analizînd dovezile * a- 
- duse, vedem că ele nu sînt convingătoare. -- 

 Astiel' primul argument general, că omul de- 
"vine mai senzibil pentru durere - odată cu com- 

plicarea şi rafinarea naturii sale, cu civilizaţia, 
are'o valoare relativă, deoarece sufletul devine, . - 
în acelaşi timp, şi mai. apt pentru plăcere. Se . 

ştie că trebuinţele . se : înmulţesc cu atit cu cit - 

„sînt satisfăcute mai mult. Dar satisfacerea -a- 
_ceasta este o plăcere.— aşa..că trebuința nu - 
„implică numai un sentiment de lipsă, ci şi unul 

„de plăcere. -Astfel plăcerile se înlănţuesc pregă- 
tindu-şi una alteia drumul.- Cu, cît se dezvoltă 

mai mult cultura, cu-atit sufletul e mai capabil 
„de a simţi mai multe şi mai Variate plăceri, au 
numai .dureri. 

Celălalt argurient că omul, odată” cu dezvol- 
“tarea culturii, prevede răul şi îi suferă mai di- 

„nainte, încă nu are valoare, pentrucă am putea - 
spune că omul: savurează, gustă şi plăceri vii-. 
toare. Și apoi acesta nici nu ar fi 'un argument” 
în favoarea pesimismului, căci dacă omul. poate 

- prevedea “răul mai dinainte, atunci ar putea să-l 
„evite prin acţiunea” sa... „Savoir.: „pour prevoir. afin 
de pouvoir.“ .. 

Susținerea. pesimistă că, prin. societate, omul 
suferă nu „numai “durerea; sa „proprie, ci Şi a. al- 

e
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tora are tot o valoare contestabilă. Dacă e ade- 

  

vărat că societatea: dezvoltă sentimentul milei, al * 
compătimirii, nu e mai puţin 'just totuşi că ea: 
trezeşte în suflet şi"bucuria, fericirea pentru mul- 

» „“ țumirea altora... Tot societatea "dă omului posibi- 
'litatea de a avea plăceri superioare rezultate din 
„exercitarea virtuţii. Dezinteresarea, “altruismul, 

„acestea sint produse ale civilizaţiei. . ă - 
„Mult mai important şi mai plin “de consecințe 

este argumentul pesimist care: susține că viaţa. - 
- socială, prin dezvoltarea sa, copleşeşte' pe indi- .. 
vid cu, totul, luindu-i orice libertate şi făcindu-l 
să se îngrijească mai mult de opinia publică şi. . 

"de împrejurările exterioare, străine vieţii lui pro- * 
prii. Starea de libertate nelimitată, caracteristică 
timpurilor primitive, e acum mult restrînsă prin im-, 
punerea unor legi generale, cărora -trebue să. se. 
supună fiece persoană.. Interesele indivizilor se | 

| ”.. limitează unele prin. altele. silind pe oameni să. 
respecte, subt ameninţarea pedepsei, anumite NOr- 
me. Ba chiar. uneori societatea înăbuşă caracte- 
rele proprii 'nnei personalităţi. “ . a 

*  IntPadevăr viaţa socială are legi -şi obiceiuri, 
cafe sînt adevăraţi tirani pentru individ şi de" 
multe ori el trebue să-şi sacrifice fericirea sa | 
proprie, pentrucă i se impune aceasta de către 
societatea - în care trăeşte. Acest contrast între 

„organizaţia socială şi individ l-au reliefat socio-. 
logii, şi Spencer i-a dat formula tipică „individul 
contra statului, * Societatea: este o cooperaţie 
forţată, determinată. de o disciplină şi un regim 

- militarist, zice Spencer. Individul nu are nici-oli- - - 

"Herbert Spencer. Pindividu contre Vetat. AL-. can. Paris. > 

Na 
* . 4 -
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bertate. El suferă,-în primul rind, tirania măjo- - 
„.. rității, a corpului, a breslei din care face .parte, 

apoi a instituţiilor de Stat. Statul crează func- 
— tionarismul, care e o plagă socială. Tendinţa că- 
„„ tră socialismul de stat, câtră egalitate şi repar- 
„tiţie fără deo:ebire a bunurilor,. vă determina o 
“slcavie viitoare, producătoară de nefericire, căci 
va inăbuşi aspiraţiunile şi idealurile celor buni 
şi munctori, în favoarea celor slabi şi leneşi. 

- * Mai toţi. reprezentanţii pesimismului social 
ajung - la individualism.  Astiel Rousseau crede 
că fericirea individului e în natură, în ade- 
văr, în. singurătate şi libertate. Sistemul. său 
pedagogic recomandă libertatea, formarea omu- - 
lui nu a cetățeanului. Tot aşa Tolstoi, recoman- 

" şdind pasivitatea şi nerecunoaşterea autorităţii, a- : 
junge aproape ' la -un . anarhism, căci în e- 
senţă aceasta este anarhismul, . distrugerea ori- 
cării arhii, oricării autorităţi. Pentru Caryle eroii - 
“sint personalităţi autonome, superioare, care fău-, 
“resc destinele umanităţii. In literatura îbseniană 
individualismul este o notă caracteristică, Intreaga. 
operă a lui ibsen e ilustrarea personalităţii volun- 
tare, puternică prin voinţă. „Duşmanul poporu= 

„lui, „Brand“, luptă cu spiritul de turmă al popo-=. . 
-„rului, cu laşitatea, ei vor să impună adevărul, Ei 

„ sînt-singuri şi puternici prin voința lor, căci pen- 
„tru Ibsen „cel mai singur e cel mai puternic“. Acesta 

- reprezintă adevărul, el e stăpîn pe gindirea sa,. 
pe.cînd. turma e supusă tradiţii şi superstiții. 

- individualismul, _la care ajunge Ibsen, nu este 
însă egoist, căci personalitatea superioară* se co- . 

„„ boară în popor pentru a-l ridica şi pentru a faca 
pe toţi să contribue, prin propriile lor forţe, la 
fericirea tuturor. - Omul ideal; personalitatea - pu-
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ternică, după Ibsen, nu este mînât numai de vo- 
inţă, ci şi de iubire. de oameni “şi de adevăr. lu- 
dividualismut. lui Ibşen este afirmarea forţii per- . - 

„sonalităţii pentru determinarea. fenomenelor so- 
- ciale, căci aristocrații gindirii “și ai voinţii pre-. 
"merg societăţii în progres; ei insă se uită cu 
iubire la acei pe „care 'i-au lăsat în urmă “şi vor . 

- Săi ridice. pănă la ei.: i „i 
Dar 'este îndreptăţitoare acest individualism, - 

care se deduce din pesimismul social ? Rousseau,” : 
- “În primul rînd, a pornit de la premise falşe, căci! 
„nu “se poate susține că oimul'se. naşte» numai cu 

dispoziţii buhe şi că socictatea îl strică, ci, el'se 
„naşte: cu dispoziţii bune şi rele şi depinde nu-.. : 
mai de educaţie, de mediul 'în care trăeşte pen- 
tru a-i se: dezvolta unele sau altele. Prin urmare. 
nu € adevărat că societatea în general şi în mod -: 
absolut şi exclusiv strică pe'om. Omul conceput . 

- de Rousseau este o simplă abstracţie, căci nu - 
există izolat ca atare, ci omul 6ste, prin firea lui, 
sociabil. | m Ma 
„.. Viaţa socială e o dezvoltare nâturală a instinctului 

„Social al omului, şi. acesta nu e ceva artificial. 
» Construit Individul nu e conceptibil fără-societate, 
„căci el nu există ca o realitate izolată în condiţiile 

culturale . normale, ci necontenit voința lui este 
„ determinată. de cultura socială. Individualizarea e 

uri proces mai tardiv, căci abea cînd a căpă- 
tat conştiinţa personalităţii sale, individul se deo- 

" sebeşte „de societate. F.- Tânnieş * afirmă “Că so- 
cietatea e rezultatul “procesului evolutiv al voinţii, - EI deosebtşte două feluri .de voinţi: -1) o voință. 

„+ E. Tennies. Gemelnschait und Gesclischalt. Let „ Pzig. 4887, ia a 

EN
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originară, a speței (Wesenswille)si 2) o-voință . 
arbitrară (Wihkiir). Prima. e o voinţă oarecum 
instinctivă, inconştientă, impusă de alţii;' a doua 

e conştientă, individuală. Din prima se:naşte co- ! : 
munitatea (Gemeinschatt), iar din a. doua socie- .... 

tatea propriu zisă (Geselischatt): Voința arbitrară 
„se naşte mai tirziu, aşa că procesul evolutiv-" 

- merge dela: comunităte către societate, Ce înţe- 
lege însă Tonnies prin comunitate şi societate'? 
Comunitatea e grupul căruia aparține individul 

: aproape în mod organic, pentrucă nu el şi l-a 
„ ales; nu el l-a voit. Comunitate e familia şi forma . 

_: de organizare comunistă a tribului sau satului. 
„ Din contra societatea: e _unirea indivizilor din 
* propria lor voinţă, e posibilitatea de a-şi alege - 
“şi de-a părăsi un grup- de oameni. Prin urmare: 
„trecerea dela comunitate -la. societate . presupune - 
: individuarea, Personalitatea,. după cum . rezultă 

din teoria lui Tânnies şi după cum e în realitate, 
- nu e originară, ci derivată... - 
___In al doilea rind, sistemul lui Tolstoi.e utopic, | 

» căci iubirea şi libertatea nu sînt forțe absolute, 
; pe care să se poată întemeia.6 organizare socială. iei 
» Alcătuirea societăţii trebue să se bazeze pe drep- - : 
; tate -înainte de orice, adică pe repartizarea egală 

„+a drepturilor şi datoriilor. la diferiţi indivizi. Gre- 
. şeşte Tolstoi cînd cere dispariţia organelor -de 
„autoritate, pentrucă societatea e -un acord de - 

: "voinţi, “a cărui expresie. e. o voinţă totală, în care! 
„.voinţele individuale reprezinţă numai direcţii; ele- 
+ mente, Această voință 'totală cere subordonarea. 
„„tuturor scopurilor individuale. Această subordo- 
- “Dare, precum -şi Stabilirea dreptăţii — necesară 
„pentru. înfăptuirea . fericirii — implică- existenţa: 

. 

„ „autorităţii, care e.ceva impersonal, dar care se, 

ţ - 

o
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„exercită prin persoane individuale, prin mandatari 
ai.voinţii totale, Exercitarea dreptăţii, îndeplinirea .:. 
datoriilor sociale, presupune şi „forţa. Prin ur- 
mare noţiunea de autoritate. este implicată de. în- 
suşi trebuința de realizare a dreptăţii—bază so- 
cietăţii. : . 

Pe lingă acestea, critica pe care o face Tol-. 
stoi progresului social în genere e greşită, pen- » 
trucă nu produsele culturii sociale în 'ele ' înşile 
sint rele, ci întrebuinţarea ce li sedă de cătră o 

„Clasă de egoişti.“ Răul nu provine din existenţa. so- 
cietăţii, ci el işi are .origina în sufletul omenesc, în 

"care cultura morală nu a putut. stirpi definitiv 
egoismul. . Aa a 
„Nu neegalltatea socială e cauza absolută a du- 

rerii. Fără a intra în “discuţia acestei -probleme; 
ce nu îşi-are locul în cadrul acestei lucrări, tre- 
bue să spunem însă că fericirea nu e cauzată. 
numai de buna stare economică, ci sa e produsul 

„mai ales a altui factor.: ae 
E drept că -neegalitatea aduce mizeria, dar. 

- inegalitatea e un principiu fatal; produs -al na- - 
turii, nu numai al societăţii. In natură este nee- 

- galitatea de sănătate; de forţă fizică, de calităţi .. 
moştenite, de aptitudini: pe baza acestoră Sau - - 
creat apoi neegalităţiie de stare: socială, sporind: 

-astfel din ce în'ce mai -mult pe cele naturale. ' 
Nefericirea socială nu va putea fi înlăturată 

prin distrugerea neegalităţii,. ci prin stabilirea 
dreptății, care va..face.: să se evite,. să „înceteze... . .. 

„ Specularea. morală şi abuzul de forţă. naturală. - . 
„Neegalitatea e fatală, ea trebue redusă însă la: 

justele ei limite, adică să nu-se recunoască decit 
neegalitatea de capacitate, de putere „creatoare 
de cultură. Dreptatea cere o egalitate ' a condi- 

< mi AŞ -
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--țiilor sociale inițiale, adică, fiece individ să aibă 
posibilitatea de a se dezvolta ca toţi ceilalţi, deci 
egalitatea de valoare a personalităţii in faza lor 

„ de formare, Dar nu se poate înăbuşi manifesta- | 
“rea -caracteristiceloe- persoanelor. “Deaceia,. por- 

nind dela condiţii: iniţiale egale, personalităţile se 
„vor dezvolta diferit după capacitatea lor. . ** : 

După cum se vede, pesimismul social nu e ra- 
dical, absolut, ci e mai mult o critică aspră a. - Stării actuale. Pe cînd pesimismul niătafizic e a. 
bsolut destructiv, cel 'social e construcliv .şi de- vine uneori chiar-îin. fel de optimism utopic. Pe- 
simismul metafizic e pasivist, căci «el recomandă . 
ascetismul, distrugerea voinţii de a trăi, pesimis- 
mul social e activist, susţinind necesitatea schimbării 

_ . organizaţii şi conducerii “societăţii actuale. acest 
„Pesimism e mai mult o formă de idealism, care, 
constatind disproporţia: dintre ideal şi realitate, 

critică această realitate, se gevoltă - contra «ei şi 
cere reforme pentru viitor. DI 
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“Concepţia meliorismului asupra fericirii. . 

Optimismul -şi. pesimismul sint concepţii 'ex- 
tremiste, dogmatice,:bazate fie pe constatări na- 
ive, empirice, fie pe argumente raţionale-aprio- 

" rice. Optimismul, de exemplu, în filozofie e re- 
prezentat de filozofi anteriori criticismului, cu 

„oarte. multe “idei teologico-metafizice. In opti-.. 
imism este uh amestec: de empirism psihologic cu 
un dogmatism naiv metafizico-teologic,. căci el 
admite existenţa fericirii pe baza dispoziţiei su- 
biective, a temperamentului: individual sau pe baza 
credinței în D-zeu sau a. construcţiilor raţionale. 
IPesimismul neagă: fericirea tot în mod dogmatic, 
-neglijind -în- mod absolut datele reale ale psiho- 
"dogiei. Fericirea nu e, o noţiune abstractă, formală, 
pe care să o putein întemeia independent de con- 
“ţinutul ei, deaceia: nu din punct de vedere logic : 
:sau metafizic trebue. să o discutăm, ci în primul 
rind psihologic.. Pentru acest motiv răspunsul.a-: | 
«devărat la problema fericirii se va putea da nu- . 
mai pe baza unei concepții.realisie a vieţii. Prin 

“urmare. trebue . să privim viaţa subt toate aspec- . 
tele! sale-şi în toate momentele, fără a o limita .- 
numai la.eul nostru. . Făcînd aceasta vom -vedea 
Că viaţa e o neincetată succesiune de fenomene, . - 

i
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“ unele „plăcute, altele dureroase, după” diferite îm-." 

prejurări.: lată un moment în care. cerul îrumos,. 

aerul răcoritor, soarele mingîetor, sănătatea. ce- 

curge vie şi puternică .în corpul-tău, te fac să. 
te! simţi fericit, Dar, în apus de soare, în mijlo-- 

- cul ' aceloraşi: binefaceri ale firei, îți simţi sufletul: 
cuprins de o vagă melancolie: Cu. fiecare rază: 
ce păleşte, o umbră întunecată se strecoară in su- 
îlet. Dece ? E :oare numai un regret pentru riho-: 
mentul plăcut ce dispare ?. Sau.e reacţiunea unei : 

* impulsiuni ' misterioase, care-nu dă răgaz omului să.. 
simtă complect fericirea ? Aşa e constituit 'su- : 

„ fletul nostru: două forţe îl mină în .direcţii con-- 
trare, fiecăre. vrea să-l atragă cu totul” către sine, 

- "iar lupta lor e zbuciumul nostru sufletesc, e fme- 
„_contenita fugă de durere şi tendinţa către fericire. 

„Recunoaşterea acestui adevăr, că durerea şi plă--.. 
cerea sint îmbinate laolaltă şi .că prin activitate 
omul poate micşora:.pe. una, sporind pe cealaltă, -. 
a dus la o.nouă concepţie care nu mai e aşa de. 
unilaterală, ca cele studiate pină acum, la -melio.- 

.. rism. Reprezentanţii acestei concepţii sint G. E-. 
„liot,- Gizyki, Goldscheid, James. Punctul de ple-. . 
care al meliorismului e afirmarea existenţei pro-" 
gresului. E o concepţie bazată pe eclectism, căci. 

-.. admite, cu pesimismul, că în lume este, durere,. 
* suferinţă, dar. recunoaşte . că există şi bucurie şi 

- *- fericire: Prin voinţă, prin activitate, se poate trece 

dela “această stare rea -la mai bine, la fericire. 
'- Deci lumea aceasta nu e nici bună, dar nu e nici; 

- absolut şi definitiv rea,. ci ea se poate îmbună- - 

tăți treptat. - A E e 
Concepţia aceasta e.cea -mai: justă, pentrucă: 

-. s& bazează pe. constituția normală e sufletului. . 
Meliorismul respectă legea relativităţii care, a- 

=
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plicată in psihologie [a .-sentimente. în “special, - 
«determină valoarea. lor după . diferitele împreju- 
„ări, după obiectul, durata, intensitatea şi fre- 
cvenţa lor. Lumea din_afară nu e nici bună, nici. 
rea în ea însăşi, căci. aceste” calificative sint. va. Jorificări ale -noastre. In sufletul nostru aprecie- 
rile sînt determinate de. scopuri diferite, încît nu 
pe terenul metafizic sau naiv dogmatic se poate rezolva problema fericirii. “Fericirea cuprinde ca . „element component. plăcerea, dar nu se reduce . " “la. aceasta, 'căci ea nu exclude nici durerea. Me-. .  - - liorismul face - din. durere un mobil al acţiunii 

„bune chiar. Fără a trage concluzii pesimiste Ettore Regalia susţine că „durerea este adțece- * „„dentul' constant şi imediat al mişcării - mai “mult 
Sau mai puţin conştiente sau voluntare.“ * Orice 

„acţiune, spune -acest gînditor, tinde să schimbe. 
starea. actuală, să o “înlocuiască ca o alta nouă, 

- Pentrucă se impun trebuinţi nouă, dorinţi nouă: 
:Ori dorinţa şi trebuinţa: sînt intovărăşite de durere. - Astiel. că durerea e_0 cauză a. acţiunii, fără a îi-- singura. Durerea . deci "nu e numai . constatarea. unei lipse, ci e şi un imbold către creațiune, că- ” tre progres. Această concepţie realistă a vieţii o. 

„cîntă şi R..Rolland, susţinînd legătura” strinsă. 
dintre plăcere” şi durere. -El'zice: „Jăudată să” -. 
fie bucuria şi lăudată durerea. 'Una şi alta sînt 

„“Surori şi ambele sînt: sfinte. Ele întăresc lumea 
Şi umplu sufletele. Ele:sînt forţa, ele sint-viaţa, =. 
ele sint Dumnezeu. Cine. nu le iubeşte pe amin 
“două nu iubeşte nici pe una, nici. pe alta. Și cine -- 

„—* Etiore Regalia. L'aciton' a pour cause la douleur.. | 
_..xConzr&s inlernatlonal de” Philosophie. 1904. Gencve” - : 4905. Pg-485. 0 a Doe 4 _ Ă . i . 22 N : ) - A 
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le-a gustat cunoaşte preţul vieţii şi plăcerea. de 
: a o'părăsi.* * | e 

i: Prin urmare, în deosebire de optimism şi pe- 
simism,. care definesc fericirea numai prin plă- * 
cere, meliorismul recunoaşte ambelor sentimente. 
valoarea lor pentru constituirea noţiunii “de fe-. 
ricire. - e e 

In al doilea rind, meliorisinul - vede în trans- 
„formările suciale o necontenită perfecţiune a ca- 

racterului individual omenesc, .o dhecere” dela 'e-. 
“gvism la -un “altruism din-ce-în “ce mai larg. - 
Odată cu aceasta se observă şi o ameliorare a 
condiţiilor de existenţă în societate. In felul a-' 
cesta. meliorismul susţine existenţa: progresului, 
pe care pesimismul-il consideră. ca o iluzie, ce 
trebue să dispară. In“ deosebire. de. concepţiile 

“studiate care se-refereau, afirmind sau negînd,. 
la un progres absolut,. meliorismul admite. “un 
progres relativ . întrerupt uneori prin. epoce de 
regres chiar. După optimism. şi pesimism pro- 
gresul. ar îi ceva -obiectiv,'exterior individului — - 

- “deaceia „prin afirmarea sau tăgăduirea progresului 
se determină soarta fiecărui om , după meliorism 
însă progresul e numai o apreciere, o valoriti- 
“care a noastră, 5 , 

In natură -şi în societate se petrec transfor- 
mări determinate de diferiţi factori, -dar toate 

'- aceste transformări sînt supuse unor. valorificări, 

7 

sînt apreciate de noi în:raport cu anumite idea- 
„. duri, Din -această apreciere se naşte noţiunea de 
- progres, Prin urmare, 'valorificarea cantitativă şi : 
„calitativă a noastră, jdecata 'de valoare asupra 
„ienomenelor, aceasta. dă” naştere progresului: 

  

> 2 Romain. Rolland. La vie de Michel-Ange. Pg: Ul...
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_ “Toate” transformările sociale” sînt. în funcţiune, de - acţiune, iar acţiuriea - depinde de sufletul „Ome= mesc, de aceia valoarea  tuturâr transfor mărilor. va depinde şi ea de progresul culturii spirituale a omului. a a -După cum se «constată din schimbările .evolu= tive ale speţii umane; omul-a progresat în ceiace : „priveşte dezvoltarea emoţiunilor superioare- (es- * tetice,. religioaşe, morale şi intelectuale), a gindi- . rii abstracte şi“a stăpinirii : de sine. Există deci progres în " perfecțiunea individuală o - omului, . precum există- şi în viaţa socială. Se vede că 'o- - mul „se; adaptează din ce în ce mai bine la me- - ” diul natural şi -social,. fiind însă activ, căci et. - modifică chiar aceste - mediuri. Progresul uinani- | tăţii în .massă: se manifestă. prin dezvoltarea . 
N - . „vieţii sociale şi a moralei. - 

„* Omenirea trece prin. faze din “ce în ce mai bune, tinzind spre ideal. Nu e adevărat, susţine : -meliorismul, că viitorul. omsnirii e nesigur, cum crede . Malthus. Se ştie =că „Malthus --condâmnă | viața pe baza unsi „legi: inexorabile, -care îl sor-=: teşte pe om să “trăiască în mizerie. “Populaţia creşte în progresie geometrică, -iar mijloacele de trai în progresie aritmetică — aceasta e „legea pe care Malthus o consideră ca un : rezultat obiec- tiv din datele empirice ale” vieţii. Consecința. a- | cestei legi e faptul că omul se «găseşte dezorien- 
tat şi nenorocit. în. viaţă. EI este. la.o răspintie + în. faţă i se. deschide, drumul mizeriei, căci daşă - -- e mai multă populaţie decit hrană, unii Qamenii vor: - „trebui să fie sacrificați. să trăiască şi să moară în mizerie ; la dreapta virtutea, iar la stinga. viziui. “Legea fatală de mai sus îl impinge. pe om Îna- „= inte; instinctul de conservare „însă îl trage îna- 

„e 

7. Da 
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„poi; coştiința morală îi idică drumul virtuţii 
“dar pe- această cale :e urmat::de prea puţini; e prea izolat. La stinga, - spre vițiu, apucă. mulţi; 
pu însă toți. Aşa că bietul om stă - nenorocit şi . nehotărit—e vorba de om în genere. . Da aici 
neduce_  Malthus că "viitorul . omenirii ! e Nesi-, dur | ii 

„+ Malthus greşeşte însă; căci legea formulată de | 
nu e absolut: valabilă, Mizeria: "nu este în, 

-- creştere şi nici Omenirea în .reegrs, ci treptat, treptat, se reâlizează. binele : social.. Totuşi dez- - voltarea şi. rafinarea sufletului . omenesc'face 'cu.. „ Oh mai senzibil acum la toate oscilaţiile &volu- 
„tive, deaceia uneori poate să se: nască. iluzia:că "omul e mai nefericit acum. ca altă dată,'că nu . 

: există progres. * e Ai | 
- . A arătat că progresul există în funcţiune de 

E dezvoltarea psihică a omilui şi deci că fericirea 
. se” realizează odată cu. progresul în omenre, căci 

/ fiece treaptă de „moralitate, de bunătate, . e pro- 
- ducătoare de fericire. 

Cum vom putea ajunge însă la această fericire 
„„atit de dorită ? Chamfort.a spus „fericirea mu 
“e lucru uşor,:e greu'de a-o găsi în noi şi im-. 

:.. POSibil altundeva“; Maeterlinck însă -crede con- 
” trariul, că fericirea se poate învăța foarte uşor, 
EI indică drept mijloc jpentru realizarea ei făurirea 

„unei -vieţi interioare proprii. Aceasta e o soluţie 
» frumoasă ca formă,.dar vagă, căci nu-arată ce - 
"+rebue să înțelegem prin această viaţă interioară 
Oprie. Este oare izolarea, pe care o recomandă 

- _-enomiquas. Ed. Hut. Paris 192: 

* Chules Gi'e şi Ch. Rist, Histoire des docirins. 
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Macţerlinek ? Dacă e.aşa, .atunci. formula sase 
falşă, căci omul nu e singur în lime şi nu poate. : 

„trăi izolat. EI poate. evita . multe dureri, .. trăind 
dieparțe” de societate, :pretutindeni însă. va simţi 

„Viața socială, în. sufletul său va. simţi nevoe de 
“a fi cu alţii. Sin gur— şi dorind singurătatea, — 
el îşi va purta paşii trişti, străin poate de durerile 

„mulțimii, dar desigur departe şi de bucuriile ei.-- 
-. Fericirea nu poate avea un. fundament subiectiv, 

„ absolut individual, ci numai unul social-etic, căci 
„» altminteri ea ar fi. un, fenomen, vaiiabil; psiholo- 

„Sic „şi nu s'ar putea vorbi despre determinarea 
fericirii în genere. Deasemenea. nici etica, nuvar 
fi încercat să pună ca scop al acţiunilor morale 

: SS - da . 
i ceva subiectiv. şi individual... 
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undăimentut social- etic at fericirii. 

“Noţiunta: de, fericire e de natură socială: şi etică i Di 
deoarece individul izolat nu ar avea' decit. motive: 
de mulţumire sau: nemulţumire de "natură: biolo-: 

„gică. EI ar fi-bine sau răn dispus, mulţumit: de. .. 
hrană sau obosit! de luptă: Am 'putea vorbi noi 

"-despic. fericire 'saui "nefericire în- această . "stare ? 
Dar, în cazul afirmativ, fericirea devine ceva pur. . 

animalic, „se confundă . aproape în mod “complect. 
_*u Sentimentele organice, pe care le au şi: ani- 
analele . - 

Individui se -simte „fericit “sau petericit”” prin! 
„-  comparâţia” pe: care o face el între sinc şi: : ceilalţi 
«7. semeni ai săi, cu;care irăeşte laolaltă," E cons-! 
+ “atat” că "noi simţim mai dureros sărăcia” noastră 
? i atunei' ctad “vedem în "jur, pretutindeni, bogăţie ; 

din ' €onirăştul. dintre.” viaţa noastră şi a altora-ne face. 
"să simţim” durere. Superioritatea:scvieţii. alţuia. a. - 
„Supra vieţii noastre ne: 'impresionează “dureros şi . 

1 me face: nefericiţi. Atta: timp cit omul nu ar'a-. 
"vea „niciun: termeri de :comparaţie, el.riu ar 'vedea' - 
„viâţa să nici mai sus” nili"inai:jos+ca-.a altuia şi 

= Ă arfi malţumit: Şi dacă: mar trăi: individul in so- 
”eletate; mar: simţi. nici plăcerea * morală. aaltru- 

1 tai - A... a me î | TD eu
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ismului, nici puterea idealului intelectual, artistic, 
eic., şi mar. avea nici durerea rezultată din. lupta 
pentru existenţă sau din egoismul unora. Ferici- 
“rea-fenomenul acesta are un. amestec de plă- 
cere şi. durere — e. de origine socială. Omul este, 

„în societate, obiect şi subiect de bucurie şi du- 
rere, el suferă sau produce. durerea, primeşte sau! ' 
provoacă bucuria. În sufletul; nostru sînt o mul- 
țime de virtualităţi,. de, dispoziţii, . care se “actua- 

- lizează,. devenind: forțe reale, în societate şi. prin. 
societate. Chiar conştiinţa “despre forţa “persona- 
iății noastre d Căpătănr prin activitatea, pe care 

- o avem în societate, prin. valorile: ce: creăm, Mae 
Mulţurnirea: individuală,. produsă număi de: viaţă. 

“proprie, nu: poate-fi numită: propriu 'zis:: fericire” 
"2 căci:'mediul social -nis-'ne': lasă ' niciodătă! iiidife- 

_- renţi;'ci ni trezeştei în':suflet ::sentimenite. ivățiate” Eu 
„1 care: pot înlătura chiar cu totul 'muiţuniirea: per . 

' » * sonală: Finot zice:: „e! imposibil::să::fime zârici ji 
în “mijlocul unor” ruini: ingrătiădite in :-iupuliiios-" 
true, * Intre. fericirea - cotectivă şi cea-individuală: 

"“ este-un "raport de - înterdependenţă; : de - solidari-.. - 
tate, “d. - condiţionare reciprocă. Deaceia': ni ba=: 

izămi fericirea: pe doi:factori,'absoliit' necesari pen-" 
“tru: constituiiea âcestui fenomen; pe individ “şi. 
“societate: “La rindal lor însă, individui. şi socie-! - 

"tatea 'sînt numai: două aspecte . ale: aceleiaşi: rea-: - 
j „i ăti Sai două” trepte; ce duc: Id realitatea: ideala, 

"-* diimanitatea. i vei ta Au 
=""Alcătuitea * “sutletească hiar- a: inditidutui e de RR 
iti niinată” de: “societate, : Baldivin **: “iustreaza a- 

ME . “mi 4 i one? e î 
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„„ meastă concepție, arătind că în dezvoltarea men::'": 
_tală-a 'copilului și a rasei ce:unraport: de-“'con-:---: 
- ddiţionare: reciprocă. de influenţă din ambele părţi." 

„+. Astfel el deosebeşte în evoluţia vieţii :psihice. - - 
„-a Omului trei faze ; 1. faza proectivă, în copilă=:: 
„Tie, cînd. oinil e pur: receptiv ;: atunci în -el “se: - 
" proectează! societatea 'aşa cum este “ea ' într'un' “ 

_- anumit'moment. În -acest stadiu .copilul -primeşte:' 
- toate. cunoştinţele -dela -societate ;-2. faza subiec- . 
„divă; cînd:: omul prelucrează ' ceiace: a: primit de: +: 
da.;mediul exterior, își. apropriază toate elemen- ':: 

“tele”; şi-3. faza ejectivă, care cosistă 'in: exterio-: 
„“zizarea :produselor ' sufleteşti : proprii, în creaţia; 

„. „individuală,. Care: influenţează, la rindul ei,” asu:! - 
- pra. societăţii. Soarta omului -este -astiel: 'strins 
"egătă- de. aceea a sotietăţii şi -invers—'aşa:'că . 
fericirea. lui 'depiride de viaţa socială: ». . : :..: 

„tn 'al doilea. rînd însă: fericirea se bazează pe: 
noțiunea de scop și mijloc. Nu. este fericit-cine îşi: 

- pune un scop imposibil şi cine alege inijloace nepo-:: 
trivite “pentru realizarea: scopului: propus. Faust: - 
a tins câtre un ţel imposibil, care depășea: pu-: . . 

- ierea : omenească” şi. .de aceia - a fost. nefericit... 
Deasemenea. dacă mijloacele- sint prea : dureroasă 

„pentru. ajungerea scopului se naşte. în. suflet des- . : 
-curajarea, durerea. Fericirea este. în funcțiiine ** 
„de scop şi inijloc: Cărlyle crede că * tericirea se: 
„naşte uncori din activitatea: omului, indiferent de -- 

„.„. calitatea “acestei activităţi, precum şi: de- ceiace. 
"„Jucrează el. Această :credinţă e falşă, căci -feri- 

„7. irea. e. determinată _de':valoarea scopului urmă- 
„.. „it, de mijloacele întrebuințate şi. de. rezultatul -. 

"ajuns. În felul acesta fiecare. poate avea-fericirea . 
după scopurile .pe care le are în vedere şi ar- 
mnonizarea lor cu 'mijloacele 'alesa. Cine urmăreşte 

- .: a 
E
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a: -himeră desigur că "va fi. “nefericit: idealul “său. 
n&putind fi înfăptuit” niciodată. - Și. 10t asa “un: 
scop'chiar bine ales poate să nu fie ajuns, şi să nu: 
producă fericire, deoarece. „mijloacele. de. fealizare. 
nu Sint adequate. : 

„Se pune acum întrebarea: care sint. scopurile 
şi mijloacele cele mai bune pentru: dobiuidirea a-.. 

 devâratei. fericiri 2” 
-În' acţiunile sale, omul poate avea : trei îcurt. 

de scopuri : individuale, sociale şi-tmarie.:* Sco=- 
„purile individuale. sînt:. conservarea-: de sine şt - 
perfecțiunea. Prin acestea. se. :poate '-afirma: Cu 
tărie: omul, dar .ele nu:pot da decit o mulțumire 

- trecătoare, -variabilă, care e ca' şi o. „picătură în 
marea vieţii“ . Pentru 'Stabilirea -unei: fericiri ge> 
nerale,: durabile, e nevoe de fixarea “altor 'sco- 

„puri in viaţă. Scopurile sociale se concretizează: ” 
în :special' în simpatie, în altruism, în realizarea. 
binelui social. - - mt 

Desigur -că mulţumirea rezultată. din realizarea: 
acestor scopuri pi: „mult: mai- mare şi: mai con= 
stantă. decit-priina, căci ea. face: peindivid să se 

” buciire 'şi să-:sufere- împreună! Cu - alţii; 'îi înalţă 
sufletul. Dar- individul - şi: societatea: sînt 'riumat 
factori activi de realizare a unei: realităţi: supre= 
me-umanitatea, jar: scopurile lor: Sint suliordonafe: 
acesteia; : a tt 
"Ce este “insă aceâstă realitate ideală, "pe. care 

unii 0 consideră ca o himeră. sau ca o primejdie: 
pentru - formele! actuale. de organizăre “socială 2" * | 
Din” punct de“ vedere intelectual. Herder. a înţe- 
les, „prin, umanitate „dezvoltarea „tiitursr forțelor; 

” 
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pe icare' natura le-a concentrat. în - ol a. “ Herder . 
'a: dccentuat” această noţiune .. pentru “a .pune în 
Vâloare toate elementele vieţii sufleteşti:. Inaintă | 
de. Kârit sentimentul era neglijat, . Kant însuşi a 
avut în vedere “mai mult eleinentul intelectual al . 
vieţii—de aceia Herder susţinea necâsitatea dez= 
voltării armonioase a tuturor dispoziţiilor sufle= 
teşti. La:acest filozof,. “umanitatea, are uip sâliz 

* individual, “e 'toț.una 'cu * esența nofiunii de otit. 
Dar: acest concept — umanitatea—poate' fi luat Şi. 
in alt senz,“ -.: - 
“Caracteristic peniru om — în deosebire de câ- 

lelalte. animale — e faptul că. participă, în îmod' 
"conştient şi cu lot “suițletăl său, "la viaţa colecti- 

vităţii. Noi sintem . solidari cu întregul“. trecut; 
pentrucă am “moştenit. produsele sâle culturale, 
care 'fac superioritatea : noastră asupra - naturii: 
In toate schimbările provocate de generaţiile au 
tericăre este continultate şi solidaritate, căci una 

„_ a'complectat'pe celelalte: Această coritinuitate şi 
. solidaritate. în schimbare! creiază umanitatea - „le 
Grand- Etre“, cum spune Aug. Comte.t 

„+ -Ca să simţim însă această legătură 'cu întra- 
_ gul trecut, precum şi răspunderea pentru pregă- ' 

- tirea viitorălui, trebue șă se dezvolte îsi om toate. 
“forţele, care îl ridică pe” el deasupra. naturii, să” 
“se uriească 'ra(iuniea cu moralitatea, virtulea- cu 
Jrumusețea. Realizărea umanităţii ss face” deci 
prin transformateă' treptată a omenirii în formele 
«cerute de' rațiune şi morală, prin dezvoltarea în-: 
suşirilor: superioare, “esenţiale noţiunii” de''onmi. * 

- Umanitatea o puitein privi din două puncte de.. 
vedere: 1) + teoretic şi: 2 practic., Din. n primul 
amare ai —_ 

A „Ug: „Comte: : Ponmeaă ositive. * 
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- punct de vedere umanitatea e totalitatea valo- 
rilor culturale omeneşti e cultura umană atu- .. 
mulată. Din punct de vedere .practic ea -e un IE 
ideal etic, e tendinţa către realizarea -unei forme. 

- superioare istorice-şi a unui alt om, cu sufletul. : 
ideal organizat tendinţa către omul şi socie- .. 

“tatea perfectă.: Umanitatea -este” idealul care ; 
deterwină activitatea -politică şi socială în ge-" 

- Bere, precum, şi evoluţia istorică. :Ea se. dezvoltă 
insă. în forme individuale şi. temporale, care nu 
sint altceva decit societățile naționale de azi, al: 

„căror, scop ultim este “ realizarea . realității su-. 
preme . — Da 
„. Deci scopul moral, idealul etic: e umanitatea, 

„căreia. î-se . subordonează toate scopurile indivit - 
: duale şi sociale. Umanitatea e scopul care va de-' 
termina fericirea ; 'ea -este,' cum spune Lehmann, | 

„izvorul . oricărei: mulțumiri adevărate.“ * _  .. .-. 
Care e imijlocul -cel mai potrivit. pentru ajun- - 

"gerea acestui. scop:? Este . personalitatea, e acel. * 
sentiment de unitate a' forțelor psihice şițconştiinţa 

"de subordonare a scopurilor particulare . faţă de 
“cele generale. Prin urmare ajungem -să ne con- 
topim „cu. această realitate supremă — umanita- . 
tea.— fiind personalităţi conştiente. Cu cît vom 

“ii personalităţi mai conştiente, cu “atit ne vom” 
„dă mai mult seama: că noi sintem o' verigă din : 
lanţul social: şi:.că viaţa. noastră în genere-e în “ 
dependenţă de societate, fără! de care nu pu- 
„tem trăi. Fericirea omenească se va întemeia pe. 
aceste elemente : 1) scopul— crearea culturii umane, ” : 

„Care e egală cu realizarea umanităţii ;2) mijlocul=— 3 

  

-* Rudolf Lohmann.  Herdets Humanitătsbegrifi. 
Kant-Studien 1919..3-tes Hetţ. Pg. 253. Ra 

? :
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„ „. dezvoltarea personalităţii: Am: spus că umanita- . ' 
<a :se realizează -prin crearea. culturii. pentriică: * 
adevărata cultură presupuhe unirea raţiunii cu no . 
Y valitatea,. 

Fericirea rezultată din activitatea în acest scojj:. E 
mu e 'subiectivă, nici momentană, căci ea e proi': 
dusul “triumfului” vieţii superioare-asupra instinc-" 
telor şi "dorinţilor: inferioare. Crearta culturii: ra- -.. 

“ 4ionale şi morâle şi transforinarea "omenirii în'sen= * - 
zul “respectării icestor” două idealuri, note esenţiale: : . 

7 

noţiunii de om, aceasta produce fericirea. „Toate - 
bucuriile vieţii. 'sint bucurii de: creaţiune':: iubire. 
geniu, acţiune — focuri - de * forţă “eşite: dintr'un:' 

- sisigur. jăratec.“ * ' Prin această creaţiune cultu-: 
râlă, individul “îşi prelungeşte personalitatea ; prin”: 
o erele sale,! de orice. siatură ar fi - ele,. pătrunde 
„el în viaţa umanităţii. : Creaţiunea de: "cultură mu i 
înseamnă. iumai producerea de opere extraordi- - 
nare, ci şi îndeplinirea - conştiincioasă'a : dat6riei; 
"căci prin acest fapt Chiar fiecare individ contri- .  . 
Due la transformarea..morală a omenirii: 

“Fericirea nu -depinde 'numâi de mărimea: can Ă 
-litativă! a valorilor realizate, ci şi deconştiința cu 

- “<are-âu fostele înfăptuite. Deaceia adeseaori va: - 
„ori mici sînt foarte importante, produc mai multă! 

fericire, fiind: rezultate 'dintr'o conştiinţă curată. 
_Piia -munca noastră mică de creațiune vom scoate; 

-:- <um zice / Bergson “mult . dia. puțin, ceva: din ni-. 
mic şi (vom) adăoga neincetat la ceiace era bo-: 
găţie în lume,“ ** - a 
  

| DR Rimăln-- Ro  lăinde- Jean: “Cristophe. “La: revoltei 
„* Pg.'16, i 

“HI, Boiason:  Lanergte spiriluelle, Paris 1949, -, 
Pg 25...



„_* baza, fericirea :adevărată, ie pi 
:Acum o "ultimă problemă: ':este .fericirea:un:. - 

“+ 
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:Către. această. fericire :pot- tinde, - toţi iiridivizit 
» Şi»toţio: pot: simţi, pentrucă -din cultura uman ă 

se'-revarsă binele "asupra -tuturor.. Fericirea. :nu 
este deci de. natură individuală, egoistă, ci: Te 

- zultată din :solidăritatea umană, din. munca.pen-, 
tru: umânțitate şi.-din bucuria împreură cu:ceilalţi - 
semâni.: 

3 

1 

“mai:mulţumiri inferioate, “nu însă fericirea ade-. 
vărată. Deasemenea am ;văzut că fericirea: ce în: 
dependenţă. de scopuri: şi mijloace şi am conchis: 

: că “scopul ultim este realizarea. umanităţii sau. a; 

„1. sAmearătat deci. că fericirea e. posibilă inumat - + 
-. în*societate,“că individul “izolat: poate: avea nu 

“ maximului de valori culturale: umane, personali- . 
“tatea; fiind mijlocul pentru ajungerea acestui scop;; 
Dar.:acest scop e tocmai idealul etic :suprem; d 
unde „urmează că. fericirea :depinde-.da realiza- 
rea „moralei, Pe acest temei-social:etic se:-poate 

„Scop sau'un efect.al -moralei?. Cei. mai mulţi.:e- -ticiani,temindu-se să -nu -tadă în. eudemonism, . 
exclud. această noţiune - cu totul sau, în cazul'cel | 
mai :bun, fac. din ea 'un rezultat al faptelor. mo- - „Pale: În-realitate fericirea poate fi şi scop: şi :e- 

= fecti fără. a determina” prin aceasta, un :eudemo- 
nism.. o. € : 

. 

„Prin. sinteza “fericirii: cu. datoria':se -recu-. 
-noaşte. trebuinţa” inerentă sufletului .o menesc. de 
a tinde câtre fericire, dar nu se trece :nici: peşte, . 

„datorie, ci din contra se leagă împreună ferici- 
rea, şi datoria austeră, aşa ca-să- simţim .fericire 
din îndeplinirea cerinţelor morale. Schiller ă:ex= 

- primaţ. „Posibilitatea... acestei. sinteze. în. concepţia 
acelui „suflet frumos“, a inteligenţei, în care 

a
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plăcerea'şi - feficirea “e “rezultatul datoriei. ! Produ: 
cerei::unui:asemenea- suflet -e ! châstie.. de:: edu= : 

caţie!?- :Schiller a:căutat:să umple'0 jacună din: > 
etica:lui Kant, care: deosebea: acţiuni, izvorite: dit: 
'ânclinaţie-şi acţiuni din datorie:: Pupă:Schillec:acţt> 
unea morală îmbină ambele principii : moralitatea” - . 

„și rațiunea, incliuaţia şi. datoria. . Sufletul îrumos- 
: acel carezproduce acţiurii:din-dorinţa. de tericire u- . 

nite în vitutea. Nu poate exista însă 'fericire'adevă-. - 
casă decit dacă e imorală, dacă urmăreşte scopuri: 

„etice, E a o 
Fericirea, provenită din ajungerea scopului so-: 

cial-meral propus, prin mijlocul văzut, nu e lip-- 

siiă de 'suferinţi. Nu trebue să. ne; inchipuim fe- : 

ricirea că o stare psihică, în care “nu ar exista: 
absolut nici O durere,- căci aceasta ar fi o ilu- 

zie, ci să vedem; realitatea, să /considerăni sufe--. :, 

“ rihţa numai ca ua. semn al piedicilor, care se pun 
în drumul spre ideal, „Să nu se plingă prea: . 
mult acci ce sint nenorociţi, zice R. Rollarid, cejf. -. 
mai buni din omenire sint”. Cu'ei. Să ne nutrire::. 

- din*bărbăţia lor şi “dacă, 'sintem prea slabi 'să-ne 
odihnim un moment capul nostru 'pe genunchii:. 

for, Ei ne.vor consola. Din aceste suflete sfinte 

nătate puternică, Fără să fie” trebuință chiar de- 

a întreba operile lor şi'de a asculta vocea lor, 

noi vom ceti în ochii lor, în istoria vieţii lor, că: 

„izvorăşte. un torent de forță... senină, 'şi: de bu-: 

niciodată viaţa nu este mai mare, mai fecundă. , 

e e m co damn - NY 

3. Kozlowski. Discuţie “la, comunicarea-lui: Vilfredo: 

“Pareto „Vindividuel et le social“, Congits . înierna-- . 

Ito 'de: phliosophia: Pg. 439, ie 5 a 
ai st, i 

ţ : 

s
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