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SPIRITUL SI MĂTERIA 
SO 

U! PARTEA 
Se 

ANTEIEA 
PO O 

TIMPUL SI LOCUL 

IL 

Metaphysicii se occupă mai întins despre 

assemenea objete intellectuali sau immate- 

riali, din quari Timpul şi Locul sunt în pri- 

ma linie. — A le înțellege sau percepe, este 
de ajuns mintea fiă quăruia om. 

Fiă - quare percepe dela sine şi prin sine 

que este Timpul şi Locul sau Spaţiul. 

De n'ammu fi venit în lume cu facultatea de 

a, percepe şi distinge prin noi ânşine objete- 

le immateriali, nici un instrutor, nici un me- 

taphysicu n'ar fi fost în stare de a, ne facce 

să le cun6scem, şi să le distingem. 

T6te quelle eterne au fost dela început tot 

de o dată; mintea unamănă ânsă are 6re- 

quare ordine dela quare începe, şi după dân- 

sa îi vine mai bine a pune Timpul şi Locul 

că o diadă priordială. 
Sunt 6meni quari denâgă "Timpul, dicând 

quă Timpul nu este de quât mişcarea Locu- 

lui sau a Spaţiului; instinctul ânsă al Omu- 
lui, bunul simţu general pot distinge unul 
din altul. Tâte limbele possed agqueste doă € 
numiri , cum şi attribute distincte pentru a- 
mândoi termeni, după cum vomrau vede. 

Una, este a întrebă quei quari denegă Tim- 

pul: guând s'a întâmplat cutare eveniment? 

şi alta a întrebă: cunde s'a întemplat? 

A confondă pe guând cu unde, este semnu 
nu de erudiţiă, ci de un idiotismu, 

Timpul şi Locul au existat din eternitate, 
există , şi vor există. Leri, adi şi mâine în 

tote limbele arată Timpul, precum în apoi, 
agui, înainte arată, Locul. 

Termenii ânsă aqustei diade sunt aşa, de 
correlativi , paralleli şi sympathici, în quât 

unul presupune pe quel al alt, unul este com- 

plinirea quellui lalt ; şi ast- fel este natura 

tutulor diadelor sympathice. 

Quând dice quineva filiu înțellege perinţi; 
quând dice scholar, înţellege şi professor, 
quând gice mire înţellege şi mireasă, şi cu 
tote aquestea una este filiul şi alta, Părinţii. 

Quând dicem Timp , cată să presupunem 

şi Locu; şi cu tâte aquestea ambele objete 

sunt cu totul distincte unul de altul, şi fiă- 

_quare îşi are attributele salle distincte, pro" 

prietățile salle, termenii sau vocabularul său. 

Despre 'Timp dicem guând, despre locu 
unde. 

% Timpul passă, Locul stă. 
4 "Timpul se mişcă, Locul se măsdră. 

Timpul se compune din durate. Locul se 

compune din exfensiuni sau distante. 

ș Timpul este etern , Locul este nemărgi- 
fait 8. 

In aqueastă diadă correllativă Timpul e- 

„ste termen'âctiv pentru quă neîncetat passă 

sau trece, şi Locul este termen passiv pen-     tru quă neîncetat stă,
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Locul sau Spaţiul este necessariu Timpu- 
lui pentru quă de n'ar fi Spaţiul, peste que 
ar trecee Timpul? 

Timpul iar este necessariu Locului; pen- 
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| (în quă de n'ar fi Timpul, que sar sei despre 
durata Locului, şi despre distantele lui ? 

i IL. 

Quând. voim a studiă analysând qua să 
dicu aşă, Timpul, începem dela o clipă sau 
moment; şi;rmoment lângă altul face o du- 

- = gată 08 o secundă; mai multe secunde dau 
un minut, mai multe minute o Oră, şi dicem 
24 de ore facu o Qi şi o nâpte. 

Din gille ajungem la s&ptămani, luni, anni, 
lustri, epochă, secol. 

Şi daqua, ne întârcem cu. mintea, în trecut 
din secol în secol pînă la începutul creaţi- 
unii (daqua pâte ave început) , ne putem în- 
trebă : que a fost înaintea creaţiunii? — Nu 
scim, — Dar timpu a mai fost? Despre aque- | 
stea mintea, ne asicură quă timpul tot aexistat, 

Şi de ne vom sui cu mintea Ori-quât, pînă 
quând am perde şi numărul întunerecelor de 
seculi, tot n'am pute află începutul sau cape- 
tul primax al Timpului. 

Plecăm iară eu mintea din clipa, de acum 

i A DN a Si 

    în viitor, şi din mâine în alţ mâine, din săp- 
tămână în alta, din an în an, din secol în 
secolii fiitori, timpul tot va, fi; şi de s'ar dis- 
truge pămentul şi universul întreg, secolii tot; 
se vor succede cu miile, cu milliânele şi bil- 
li6nele pînă ]a întunerece nenumărate de se- 
coli, fără capăt în viitor că, şi în trecut, 

Aqueastă infinitate sau nemărginire a Tim- 
pului se dicce eternitate; şi prin urmare Tim- 
pul este eternu. 

Tot assemenea, qua să ne facera o idee des- 
pre locu sau spațiu ne imaginăm-un punt un- 
de suntem, şi din punt în punt formăm o li- 
pie pînă la alt punţ, pînă la quea mai de- 
părtată stellă que mai putem vea6 în spa- 
tiu. Assemenea linii ne putem immagină în 
tote părțile în pregiurul nostru pînă unde 
pote ajunge vederea.   De ne-am strămută, cu mintea în quea mai 

- 

peri înpregiurul nostru o assemenea întindere, 
„De aqni strămuteţi iară în quâl mai de-. - 
părtat punt al fi:mamențnluj, ni s'ar dăsco- 
peri iar în pregiur b a ehea, îvtin age; şi 
daqua ni Sar fatică mintea, străbătând din 
întindere în întindere, tot n'ammu mai deseo- 
peri o margine şi dincolo de nemărginire tot 
ax mai fi o întindere sau spațiu. 

Locul dar sau Spaţiul neavând margini , 
este infinit, nemărginit, Ă 

Spaţiul sau Locul este, după cum a dis 
Pascal o spheră nemărginită, al quăruia cen- 
tru este pretutindeni şi cireonferința san 
marginile nicăiri. 

Eternitatea este proprietate a, Spiritului. 
Infinitatea sau nemărginirea este proprie- 

tate a Locului. 
Timpul împrumută Locului eternitatea , 

şi Locul împrumută Timpului infinitatea sau 
nemărginirea în quât putem dicce : 

Timpul este etermu şi infinit, 
Spaţiul este infinit şi eternu: 
Timpul, după natura lui este un şir infi- 

nit de durate al quăruia atom intellectual e- 
ste clipa sau momentul, 

Locul după natura lui este un şir nemăr- 
ginit de extensiuni sau distante al quărora 
atom este puntul. 

Clipă lângă clipă, cum am dis compune 
durată, punt lângă punt formă linie sau ex- 
tensiă. 

Timpul se are către Locu, că durată că- 
tre distanță. 

Timpul am Qis quă passă, şi Locul quă 
stă ; ânsă dagqua Locul este o spheră al quă- 
ria centru 3 pretutindeni şi circonferinţa, ni- 
căiri , a se miscă Timpul va, să dică a trecce 
despre centru către circonferință, şi prin ur= 
mare a 'naintă neîncetat. 

A ne mişcă ca materie din locu în locu, 
vedem quă facem, spre exemplu, o oră; de ne 
înturnăm în apoi cu aqueeaşi iuțelă facem 
altă oră. Locul que "1 am lăssat iar îl avem, 

-quăci venim de unde am plecat; orele ânsă 
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SPIRITUL ȘI MATERIA 

que au trecut; nu le mai avem. Distanţa dela 
un punt la altul a fost de o oră, în locu ne-am 

înturnat, iar în timp am înaintat, în timp 

am făcut doă ore. 
Piă-quare dar se convinge quă Timpul şi 

Locul există fiă-quare cu o natură distinctă 

de a quellui lalt. Timpul este intellectual şi 
locul material, Timpul activ şi Locul passiv. |; 

Atât suntem convinşi qud Timpul şi Lo- 
cul există, şi qub fiă-quare, de distincte na- 
ture, unul întregesce pe quel al alt, în quât 

fiă - quare îi percepe de sine; şi quă 6menii 

simpli mai mult se întunecă de quât să se 

luminede prin explicaţiunile que le facu ms- 

taphysicii de o parte şi.materialistii pe dealta, 

Spune unui om al naturei, unui copil qud 
timpul nu există, ci este numai miscarea, lo- 

cului, quă "] ai confusiat de tot. Mai toţi pre- 

tinsii erudiţi sunt uricioşi vulgului, pentru 

quă în locu de a le ajută şi dirige judicata,, 

mai mult voiescu a, "i o perverti, a i o întâr- 

ce pe dos cum ar înt6rce un cioirap. Incerea- 

vea, este audacisă şi penibile , şi de aqueea, 

bieţii 6meni , 'mai vîrtos copii, nu vor să se 
lasse pe mâna, pedanților. 

Să spunem curat Gmenilor quă Timpul & 

timp , .şi Locul & locu, sau quă que & timp 
nu & locu, şi que e locu nu & timpu. 

Unui medicu naturalist i s'a întemplat un 

.. neajuns cu un Român. După quâţi- va anni 

“înt6lninduse cu Românul tot în locul unde 

o pățisse, îi disse : 

— Scii tu una Stane? Aqui şi acum este 

tot una. 

Stan se uit mult la, dânsul şi după que 

Îl cunoscă, îi disse : 

— Ba nu, Jupâne. Aqui "mi adduceu a- 
minte qud te-am tirmuit o dată..., şi aceun 
vedu quă îţi lipsesce binişor din t6gă. 
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Daqua ne ammu imagină Timpul şi Lo- 
cul, de sine nu sunt de. quât nisce viduri, de- 

şerturi. 

Ans& nimicu nu esto vid în natură. Locul 
  

sau Spataul este plin, şi implinirea ga lui este. 
Materia; Timpul assemenea cată să fiă plin, 

şi împlinirea lui este Spiritul sau Mintea. 
Locul este domiciliul Materiei, şi Timpul 

domiciliul Spiritului; sau: . 

—Matăta” est5 TO0titorul “Locului şi Spiri- 
tul este locuitorul Timpului. 

Cu materia sau eu corpul, spre exemplu 

suntem în locu; în Timpu nu putem fi de 

quât cu spiritul sau cu mintea, 
Şi fiind quă Timpul străbate Locul, Spi- 

ritul străbate şi Timput şi Locul. mai e 
i? > 

Homer, Pindar, că 6meni, că materie exi- . 

stară întrun locu 6re- quare, în Grecia; că 

spirit, că idei, că întregu al ideilor lor stră- 4 

bat t6te locurile şi că spirit dură quât şi. 
Timpul. 

Precum Timpul este coxrelativ cu Locul, 

 assemenea şi Spiritul este correlativ cu Ma- 

teria , unul este necessariu altuia, unul pre- 

suppune pe altul, unul este complinirea quel- 
lui lalt, 

Spiritul âns€ este activ „ pentru quă pos- 

sede mişcarea, şi Materia es este pasşivă, pentru 

dud possede iner PR 
“Timpul trece, ânsă trece peste tot spațiul 

pretutindeni tot de o dată; assemenea Spi- 

ritul se mişcă şi pune în mişcaretâtă materia. 

'Tot que este materie, fiă ori quât de flui- 

dă şi imponderâbilă, fiă că lumina, că elec- 

tricitatea, că căldura, nu pâte fi spirit, pen- 

tru quă aquestea, se âflă numai unde se află, 
iar nu pretutindeni. 

Unde nu & lumină & întunerecu , unde nu 

& cald este rece, pe quând spre exemplu min- 

tea este şi aqui şi în Pekin, şi în dioa de     adi şi în 1848. 

>
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Spiritul se are către Materie că Timpul 
către locu. 

Şi precum , que este Timpu nu este locu, 
assemenea que este Spirit nu este Materie; 
cu tite aquestea unul prin altul se întregesce. 

De n'ar fi Materia, Spizi n'ar ay6 pe que 
să se manifeste „ ci în eternu ar remân6 ne- 
cunoscut 

Quăci quine ar cunâsce geniul, idealul u- 
„nui artistu, de n'ar av6 agquesta materia, ne- 
cessarie spre a'şi realisa, idealul său? 

De n'ar fiă iară Spiritul que possede niş- 
carea , Materia în etern ar remâne inertă şi 
informă, 

II. 

Că activ, Spiritul 'se pâte compă cu mi- 
vele universal ; că passivu, Materia se pâte 

tul se caută, se quere, şi între ambi termini 

) compară cu mirâsa universală. Unul pe al- 

„ este o nunţă perpetuă, 
Spiritul, că mire este adorator, Materia, 

că mir6să este adorabilă; unul este fecunda- 
tor şi alta fecundabilă şi fecundață. 

; tuari s'au vedut cădând în genuchi spre a'şi 
” adoră idealul xealisat prin _mateniz. 

“Sympathia que există între Spirit şi Ma- 
terie, între activ şi passiv se dice amor, / 

ŞI amorul tâte egalisă „tote niviledăt a- 
morul n'are_orgolliu, nu retențiuni,_ nu mâ- 
ie, nu rancură; tote le iartă şi le suppârtă; 
“amorul este întregu bunătate. 

Aquest amor singur a făcut ca Activul să 
se conșidere singur equivalent Passivului, şi 
Binele să ru pâtă există de quât în stapili- 
rea, şi manținerea aquestui equilibru. 

„ Spre a se manţine equilibru între Spirit 
şi Materie, Spiritul, că activ şi în eternu 
bun 'şi a împus datorii şi Materiei conce- 
dând a prescris drepturi. . 

Qudci, dagqua Spiritul, ca activ "Şi ar fi ax- 
rogat drepturi, ar fi fost de mai multe ori 
activ, şi prin urmare ar fi fost nedrept, despot. 

Şi daqua Materiei, că passuve, i ar fi pre- 

Mulţi artisti de ori-que genere, mulți sta- 

scris datorii, Materia ar fi devenit de “ai 
multe ori passivă,, şi prin urmare nedreptă- 
țită ;. equilibru prin urmare ar fi fost rupt ? 

dreptate n'ar fi existat. 

„Şi fără aguest equilibru, fără dreptate, u-.— 
| niversul ar fi fost Chaos 

Ast-fel tinereațea, mirelui inamorat îşi im- 
pune datorii şi concede tinerei salle rairese 
drepturi. 

Ast-fel amorâsa consârte singură îşi im- 
pune datorii, pe quât predomină spiritul în- 
tr'6nsa, şi recunbsce consortelui seu drepturi, 
şi ast-fel equilibru conjugal realisă harmo- 
nia domestică, 

Tot ast-fel , părinţii que sunt activi, în 
quarii spiritul sau mistea viagă şi predomi- 
nă îşi impun de bună voie datorii, şi de bu- 
nă voie conced pruncilor lor drepturi, pentru 
quă în aquestia domină mai mult materia ; 
spiritul nefiind âncă manifestat atâta, 

Prin amorul divin Passivului, Materiei i 
sau prescris drepturi, şi aqueste drepturi sau 
stabilit prin legi eterne, nemutabili. 

Instinctul, bunul simţ popular între tâte 
„gintile aqueste legi prescrise Materiei le au 
numit scrisul, ursiță, Destin, Făcut, Fa- 
tan, Fatalitate,   

    
UI. 

Proprietăţile Spiritului sunt Puterea, voia | 
liberă sau Libertatea , Mişcarea, Progresul, 
Amorul. 

Spre a se conservă, equilibru, spre a 'şi a- 
flă fiă - quare termin din aqueste proprietăţi 
alle Spiritului contra-greutatea, sa , Materia 
possede : 

Correlativ Puterii Spiritului, Forţa, 
„Correlativ Libertăţii , Destinul sau Fata- 

itatea. (1) | 

(1) Vorba fatalitate, din causa innoraţei şi abu- 
sului a căgut mult în limba vorbităre din însem- 
narea ei adovărată; mai de multe ori se ia spre rea, 
pe quând în adevăr nu este de quât destinul, legi- 
le scrise Materiei , Ananga, a Grecilor, nevoie, a Românilor : Spiritul are voie, Materia nevoie, 
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Correlativ Mişcării, Inerţia sau nemiscarea; 
Correlativ Progressului, Conservaţia. 
Correlativ Amorului, Attracţia materială 

que stă locului spre a conservă amorul Spi- 

ritului. 
De n'ar fi fost Puterea Spiritului, Forţa 

latentă a Materiei în etermu ar fi stat ad- 

dormită în sînul ei; şi de n'ar fi fost forța, 

sMateriei, pe que sar fi manifestat Puterea 

Spiritului ? 
De n'ar fi existat inerția Materiei, mişca- 

vea exclusivă a Spiritului ar fi fost o singu- 
ră clipă dela un.cap fără început al Timpu- 
lui sempretem pînă la quel al alt : durată, 

repaos, viață n'ar mai fi existat, — pe que 

sar fi pus Spiritul spre a cultivă şi fecundă 

„Materia ? 
De w'ar fi fost conservaţia, Materiei , cum 

ammu mai fi cunoscut Progresul? Pentru quă 

Progresul 'maintat nu este de quât o Con- 

servațiă de mai multe progrese. 

De n'ar fi fost Attracţia, Materiei, Amo-" 

rul Spiritului, mar fi aflat, qua să dice a- 
şă, bragele descrise, unde să'şi producă pro- 

digele Creaţiunii. | 
De n'ar fi fost Scrisul sau fatalitatea Ma- 

teriei pe que ar fizfost sigure mișcarea, şi li- 

bertatea Spiritului ? 

Numai pentru quă Materia îşi are legile 

salle drepturile salle, scrisele sau prescrisele 

salle , fatalitatea sa, din quare nu pote eşi 

sau scăpă, numai pentru aqueea, Spiritul şau 

—Minieao umană a putut inventă, şi stabili sci- 
ințele exacte şi artele. 

Pentru qud fără fatalitate, quând ar fi fost 
mintea sicură qud puind grâu, war culege 

spini sau nisip? 

De n'ar fi fost metalurilor prescris de a se 

topi tot- d'auna în focu la cutare sau cutare 
grad de căldură, cum s'ar fi stabilit maes- 
triele ferrăriei, brozeriei, şi altor metaluri? 

Fărd fatalitatea materiei nimicu n'ar fi 
sicur, tote ar fi hasard: astăgi din hydrogen 
şi Oxygen S'ar produce apă, mâine focu, al- 

tă dată alt que-va, altă dată nimicu. 

    

Astăi din leşie sau potasă şi din gres- 

simi s'ar producee săpun, mâine pâtră, altă 

dată alt quevă sau nimicu. 

Fără fatalitate sau legi prescrisse Mate- 

riei, generii , spegiele nu sar propagă : a3- 

tădi taurul şi junica, ar produce vițel, mâine 
alt animal. 

Cu un cuvânt, fără fatalitate nici o sciin- 
ță positivă sau exactă n'ar există. 

IV. 

Prin urmare Binele stă în equilibrul între:* 
Putere şi Forță, între Migcare şi Inerţie, în- 

tre Progres şi Conservaţiă, între Amor şi At- 

tracţid , între Libertate şi Fatalitate, între. 

Drept şi Datorie. 

Răul este lipsa Binelui, lipsa ăquestui e- 
quilibru; Răul stă sau în predominarea unui 

termin sau în annullarea cu totul a unuia 
prin altul. 

Binele cu un cuvânt stă în eguilibru an- 

tithesilor şi Răul în rumperea, equilibrului 
antithesilor. 

Timpul şi Locul,— Spiritul şi Materia, — 

Suffletul şi Corpul,— Puterea şi Forţa, —Li- 
pertatea şi Fatalitatea, — Mişcarea, şi Iner- 

ţia, — Progresul şi Conservaţia...., cu un cu- 

vânt Activul şi Passivul sunt nisce antithesi 

sau antinomii que formă nisce diade sau 

dualităti sympathice , correlative „paralele, 

“forte apprâpe una de alta în quât un termin 

presuppune pe altul, unul întregesce pe quel 

al alt; între dânşii nu încape luptă ci nun- 
      

|tă d din These şi Antithese, ese e Synthege; din 

Adiv şi Passiv ese Resu 

Quând dinem Spirit cată să înțellegem şi 

Putere şi Libertate ŞI Miscare, și Progres, 

şi prin urmuaze şi, inteligenţă. 
e sa 

Quând qicem Materie cată să înțelegem 

şi Porţă şi Fătălităte şi. Inerţit şi Conser- 
vațiă şi xaţid şi innoranță. 

Unde predomină Spiritul acolo predomină, 

Putere cu pugină forță, miscare răpede cu 
puşin răpaos, Progres sau naitare fără folos, 
Libertate cu pugină sciință exactă, datorii cu 
puşine drepturi, Abnegaţiă cu pugin Egoismu 
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(vegi Articolul Fgoismu şi Abnegaţiă) prin 
urmare rău mai mare sau mai micu. 

Unde predomină Materia, acole se vede 
forță, cu pugină putere, inerție cu pugină miş- 
care, conservațţi) cu pugin progres, Patali- 

tate cu pugină libertate, adică sclavie mai 
mult şi mai pugin, inoranţă, drepturi cu pu- 
gine datorii egoismu cu pugină abnegaţiă. 

Şi cu quât Materia predomină mai mult, 

cu atât predomină Forţa, inerția, stagnaţia, 

innoranța, fatalitatea, egoismul, despotismul. 

întâmpină în cale cată a distruge după for- 
ţa que i sa dat; în drepta sau în stânga nu 
scie a se abate, de nimicu nu este respon- 
sabilă. Responsabile este Mintea que a în- 
dreptat ţ6va, que a făcut a se întinde mâna 
şi a da focu pulberii din țâvă. .. E 

Quând săgeata să răpede ds mâna unui 
tată, vai de filiul que stă în callea, ei. Ma- 
eria 'este fatală, nu scie. a. se abate din 

NegilE CI pac ata prcepris, 
Lancea că materie având punta sau fer- 

   

  

  Amorul sau Charitatea fiind proprietate a 

Spiritului, aquesta nu pote fi de quât în e- 
ternu bun. 

rul âscuțit, străbate prin tot que este mai 

m6lle de quât ferrul după forța cu quare este 

împinsă. Omul, că materie, se pâte răpedi   
Şi Spiritul fiind bunu este liber numai de 

a operă binele ; quăci un minut; de va, operă 
răul, înceteadă de a mai fi spirit, 

Omul fiind compus şi din Spirit şi din Ma- 
-_terie,. quând este potent şi tare numai qua să 

opere binele, quând este liber nu mai spre a 
face bine, attunei înti'ânsul proprietăţile spi- 

„ritului sunt în eguilibru cu proprietățile ma- 

In omul moral dar cată să fiă atâta, forţă 
quât şi putere , atâta, libertate quât şi supu- 
nere la fatalitate sau la legile materiei, a- 
tâta datorii quât şi drepturi, atâta abnega- 
țid quât şi egoismu. o 

- Spiritul, că liber şi bun que îşi impune 
datorii, că intelligent, are responsabilitatea 
despre quâte operă. 

Materia că fatală, ca privilegiată numai 
eu dreptuni, că innară, n'are nici o responsâ- 
bilitate despre quâte îi sunt scrise. 

Pâtra, spre exemplu, despărținduse şi că- 
dend de pe culmea unei înălțimi, după le- 
gea greutăţii, cată fatalmente (neapperat) 
să cadă pe pământ. Vai de capul dar que 
sar află în callea ei. Pâtra nu 8 responsabi- 
bilă; aşă îi este scris, voie liberă n'are spre 
a se dă în lături. 

| Bomba sau glonțul, că materie repegită 
din ț6va unui tun sau a unei puşce cată a'şi 
urmă fatalmente callea sau linia, formând o 
curbă după legile'i prescrise o dată; tot que 

că şi săgâta; că minte ânsă, cu voie liberă se 

pote axrestă, se pote abatte în drâpta sau 

în stânga, şi quând dă înainte cu lancea în- 

tinsă , străbătând şi distrugând tot que în- 

timpină , attunci cu atâta este mai respon- 

sabil cu quât râul que a commis este mai 
mare. 

; Şiqvând omul devine numai passiv sau su- 
balternu, suppuinduse *commandelor altora, 

responsabilitatea cade assupra, activului que 
a dat commanda. 

Unde libertatea lipsesce „ acolo şi respon=. 

sabilitatea lipsesce. 

Corpul Omului iară, ca materie, după le- 

gile nemutabili este mai greu de guât aerul. 

Omul que le cundsce să nu se încerce a căl- 

că aqueste legi, quă pedâpsă este immediată, 
adică numai.de quât. 

Nici Papa nici Cesarul să nu se ceice şui- 
induse pe crestetul Cupolei dela San Petru 

să se avânte de acolo spre a sbură sau în- 

notă în aer, qud nu va scăpă de pedâpsa quo 

îl asteptă. 

Unde nu & intelligință şi eguilibru sau 
dreptate, voiea liberă nu 8 Libertate, ci e   forță, o miscare brutale şi tântă. 

Libertatea Spiritului universal este intel- 

ligentă şi făcătâre de bine, Individul cu â- 
tâta este mai liber cu quât este mai bun, 

mai drept, mai inteligent. 
Libertatea, individului, fiind o proprietate, 

a
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tâte proprietăţile au margini sau hotare. Li- 

bertatea fiă-quărui: -cată să încetede acolo un- 

de începe libertatea, altuia. 
Omul numai cu drepturi fărd datorii, 0- 

mul cu o libertate absolută şi exclusivă e- 

ste un despot din quei mai tonţi, este o forță 
brutală, este o fârră turbată fără nici o schin- 
teie de inteligență. - 

!  Qua să împlinim ideea, despre Spirit şi 
Materie, închieem arătând quă. tot que e= 
ste materie cată fatalmente mai currând sau 

mai târgiu a'şi schimbă forma, prin miscarea, 
Spiritului. 

'Tot que începe sau se nasce subt o formă, 

neappărat sau fatalmente cată să moră spre 
a trecce sau a rencepe subit altă formă. 

V.     Libertatea este nu numai proprietate , ci 
însuşi lege a Spiritului que îl mărginesce în. 
natura lui de etern, de infinit şi de bun sau 

charitabil, lege que îi regulsdă, omniputerea, 

que îi împune dreptul şi datoria de a fi îxie- | 
tem şi în nemărginit bun, 

Legea que este prescrisă o dată , Spiritului, 
este preserisă în aquellaşi timp tutulor fap- 
telor Spirituali que emană dintr'ânsul. —Spi- 
ritul este liber de a fi thesaurul bunătăților. 

In prima sa, definiţid sau însemnare Li- 
bertatea este facultatea que are o ființă ac- 
tivă de a se mişcă în tote părţile sau în tot 
coprinsul naturei salle. 

Ansă Libertatea, ctim s'a, dis, find ologa, 
nu este în sine alta de quât un drept şi o 
datorie tot de o dată, şi vice-versa. 

Spiritul dar are. şi dreptul şi datoria dea 
fi în tot-d'auna şi pretutindeni bun. 

Libertatea dar fiind legea, Spiritului , de- 
finiţia ei se pote ixaduece î în phrasile urmă- 
t6re: 

Libertatea este facultatea de a facce bi- | 
nele ; 

Tibertatea, este dreptul de a facce bine- 
le, cu datoria de a facce binele.       Dreptul şi datoria, fiind lege a libertăţii 

Spiritului, sunt prin urmare lege şi a liber- 

tăţii tutulor Gmenilor. 

Prin: urmare dreptul şi datoria este numai 

la, bine; qudci a av& drept la a facce rău, 
dreptul n'ar mai fi de quât strâmb. 

Avem dâr dreptul şi datoria la bine, la 

amelliorare, la progressare. Tot; que este per- 

fectibil şi progressibil, aquella este şi liber. 

„Libertate, cu un cuvânt va să dică Cha- 

ritate. Libeo, va să dică îmi place , libescu 

“sau iubescu, de unde şi /4boo slavon. 

Spiritul ax fi inert că Materia daqua Cha- 

ritatea sau libertatea, n'ar fi legea, lui. Mo- 

tivul sau miscătorul la tâte este amorul , 

plăcerea. 

Prin urmare Omul rău nu pote fi nici o dată : 

„Hber; este un selav, quând nu pâte fi tyran. 

Libertate spre rău , dagua mar însemnă 

abus al libertăţii, ar fi una cu exjressia Cha- 
ritate spre rău. 

Liber, bun, charitabil, drept sau just sunt 

synonyme astributuri alle Spiritului. 

Que mai putem dicee noi astia domnii li- 
berali? suntem buni, suntem charitabili, sun- 
tem drepţi cu inima şi cu mintea qua să avem 
puterea, şi sciința de a fi liberi? 

Şi fiind qud nu suntem buni şi drepţi, sun- 
tem sclavi după cum suntem, quând suntem 
supuşi, şi suntem tyrani quând suntem domni. 

Isaia , quând Spiritul lui Dumnegeu se pu- 
me peste dânsul, cttă cum se exprimă: 

«Spălaţi-vă, eurăţiți-vă, ştergeţi răutăţile 
din sufletele vstre, să nu le mai vea, 0- 
chii mei ; 

«Incetaţi dela xăutăţile vostre, învăţaţi a 
facce bine, căutaţi dreptatea, mântuiţi pene- 
dreptăţit, judecaţi orphanului, faceţi dreptate” 
văduvei. . 

<Şi veniţi apoi şi vommu vorbi în preună, 
dicce Domnul..... 

Quine & Domnul? —- Quel que a scos din 
casa servităţii, Libertatea Libertăţilor, 

VI, 
Quând de pe terremul material se punne 

qujne-va a studiă legile Materiei subt ori-que
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formă se presenntă ea, fiă-quare lege desco-_ 
perită este o sciință exactă, 
"Şi legile eternă alle Materiei nu se inven- 
tă, pentru quă au existat din t6tă eternitate, 
elle se află. i 

Ansă şi Spiritul îşi are din preună cu pro- 
prietăţile salle şi legile salle assemenea de 
eterne, assemenea de fatali sau neevitabili. 

Spiritul, se distinge din materie că şi Tim- 
pul din Spaţiu; nu se pâte ânsă percepe că 
Materia que cade în simţirile nostre. 

Spiritul nu se lassă a fi studiat de gquât 
numai Quând prin prodigele creațiunii salle 
se manifestă assupra Materiej. — Și fiind quă 
materia este nemărginită că şi Spaţiul, şi 
fiind qud Spiritul este infinit; şi etern ca şi 
Timpul, studiul legilor Materiei şi Spiritului 
osie nemărginiţ. 

ŞI MATERIA 

Cum pot a'şi imagină legi, que le reeu- 
noscu fără a recunâsce un legiuitor; unde ar 
ajunge universul numai prin forță materială 
que possede, fără puterea spirituale ? | 

Tot que este Materie este suppus la adăo- 
gire şi la scădere, la mărire şi împuținare. 

Materia luată dintr'un locu şi pusă înal.- 
tul este în locul în quare s'a pus, şi nu mai 
este în locul de unde s'a luat. 

Spre exemplu quine adună banii din pun- 
gele tutulor îi grămmădesce în pungele şi 
cassele salle, şi pungele tutulor remân vide, 
deşerte. — Materia are a facce cu locul. 

Cu Spiritul nu este aşă, 
Pote quine-va să adune, să culeagă idei- 

le tutulor să le Yesume în sine, să'şi înavu- 
țească, mintea, şi fiă quare ue'şi a, dat idei- 
le să xemâie ţot cu dânsele î ite si îm- 

  

Legile Materiei în genere si iti lil Teit 
lui se dicu cu avânt Natur 

 xă este Legiuitorul? (1) 
Tot qne-ammu putut studiă şi percepe din 

aquest mare şi nemărginit; condice, aqueea 
scim şi exact. 

Mare parte din naturalisti, printr'un stu- 
diu îndelung şi monoton, ajung că într'o sta- 

(uine ân- 
mulțite prin travalliul minţii resumătâre. — 
Que 'gicu materialistii la aquest phenomen 
necontestabil ? 

Quine ia quelle materiale alle altuia , se 
dicee. fur, răpitor; Pretutindeni este temut şi 
persecutat. 

Quine adună ideile contimporanilor, şi   re de monomanie, şi devenind unitari, nu re- 
eunoscu de quât un singur termin, un singur 

predecessorilor săi se dice resumator, redemp- 
tor, încarnarea cuvântalui » Omul 6menilor, 
mintea, minţilor; Lumea îl bine-cuvânta şi îi   princip, Materia. înalță altare. 
  Aquesti materialisti denâgă Spiritul , suf. 

fletul, inteliginţa,, ideile innăscute, voiea, li- 
beră,, puterea. morală, şi 6nsuşi divinitatea, 

Pentru ei tot & materie şi proprietăţi alle 
materiei, totul possede numai forță, totul e- 
ste Fatalitate. | 

Aquesti 6meni, studiind mult, facu că şi căl- 
lătorii , que în t6tă viața lor călătorind , se 
întâmplă să uite cu totul puntul de unde au 
plecat. 

Materialistii vorbeseu mult de spaţiu , de 
t6te quâte sunt în spațiu, şi Timpul îl uită 
cu totul sau se facu quă îl uită, Şi daqua nu 
"1 uită, Timpul pote remânea vi? cu que 
îl reîmplu? 

Alta este Spiritul şi alta Materia. — Na- 
turălisaţii uită de unde au plecat. Cunoseu 

- multe, numai pe Sine nu se cunoscu. 
Intelliginţa” umană părţială se pâte arre- 

stă pe tot que este material » a studia pro- 
prietăţile şi legile materiei în delungu şi din 
t6te punturile de vedere » Cum şi manifestă 
rile Spiritului, 

?  Quând ânsă intelligința se avântă exclu- 
; sivamente în nemărginitele dominiuri alle 
Spiritului , întelligința în dominiti, nemate= 
Trial nu află nici un punt de susținere , nici 
un punt pe quare se pâte arrestă ; Mintea 

mai speculă, şi ori-que sciință conquere este   (1) Vegi Issachar, paginea 14, numai speculativă, n'are nimicu de positiv, 

plana numai în vagu, nu pâte de quât nu- - 

-
-
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: nimaicu de exact. — Pentru qud partea nu p6- 

Le ooprinde sau percepe totul. 

Despre quelle spirituali nu putem percepe 

de guât acul unde Spiritul se_ manifestă, pe 

aterie; 

că om, că materie, cuget, aşă dar exist, 

viddu; $ şi viaţa nu d materie nici proprietate 

a materiei că forța, şi forţa n 8 inteligenţă. 

Omu şi viu, este ună plus” una adică do& 

Omu mort este do& minus una, adică mi 

mai una, numai corp, numai materie. 

VII. 

Spiritul possedând miscarea şi întelligin- 

ţa, şi fiind immutarial, nu pote veni în con- 

tact cu Materia de guât prin tot que este 

mai pucin material prin părţile sau formele 

materiei quelle Tanar Tiuide; quelle mai subli- 

“mate, prin, părțile_ei. quelle mai imponde- 

| “abili, cu un cuvânt, prin essenția, sau cun se 

dice pe românesce prin spiritul) | Materii di 

qua este iertat a, se dicce asă. . 

"Miscarea, sau Puterea Spiritului se adres- 

să la forța materiei que stă latentă, şi o des- 
tâptă prin magnetismu , prin electricitate , 

prin calâre sau căldură, prin lumină. 

In grâne şi în samburii Spiritul 'dă viaţă |- 
em e ame 2 

germenu ui prin că a pia lumină , prin 

prin umid umidit ate Sau alo. 

“In tot que este animal Spiritul vine în con- 

tact cu materia, prin attractia masculelui către 

femine, prin magnetismu şi electricitate 

prin essenția materiei: corporale , în părțile 
quelle mai simțibili. 

„Fluidele, materia, imponderabilă sunt. a] 
genții prin guare Spiritul yine în e contact cu 
materia d îi communică viața şi inţelligință, 
şi îi deştâptă forta. 

Ast-T6T s7, creat; universul, deșteptânduse, 

„fozlsde din din materia universale prin fluidele 
ei quelle mă? îniponderabili , și tot ast-fel 
printr un eternu şi toț june a109r universul 
este înti'o perpetuă nuntă, perpetuă creaţid, 

şi perpetuă g enerare, fii, inutot fiă în parte. 

  

Ne resumăm dară : 
Spiritul fiind etern şi, nemărginit ca, şi 

Timpul, Materiia, fiind eternă şi nemărgini- 

tă că şi Locul, Materia este eguivallentă Spi- 

vitului şi equilibru cată să fiă xecunostut 

constatat, 
Proprietăţile Spiritului 4 în xeună, sunt g- 

peer înpreună., 
“Piă-quare proprie tate în parte a, Spiritu= 

lui este equivalentă proprietăţii correlaţive, 

Materiej 
* Sigcarea şi puterea, Spirituale este equi- 

valentă inerției şi forței materiali. 
Libertatea este equivalente Destinului sau 

Patalităţii. 
- Quâte de mare intelliginţa, Spiritului, pe a- 
tât 8 de mare innoranţa şi brutalitatea Ma- 

| teriei. 

Şi tote aqueste proprietăţi sunt nigce con- 

tva-pese în eguilibrul universal. 

Materia, că inertă, este gravidă, stabilă, 
forte, tare, innară şi brută. | 

Spiritul, ea immaterial, este mobil de si- 

ne și răpede, charitabil, şi ca inteligent şi 
potent în locul. forței sau tăriei, possede Pu- 
terea, sau convingerea, 

Spiritul iar -o mai repetăm de bună voie   

  

îşi împune datorii, recunoscând drepturile 

“Materiei. 

Datoria, rolul Spiritului este de a.culţivă, 

Je a ador, de a fecumddanatezia, de 2.0 ad-_ 
Jgluce_din pertect în mai pexfect, în nemărgi- 

iti el pote iar nu forță, convinee, iar nu violă. 

Egyptenii, ca mai grossolani avea de sym- 

bol al amorului generator al Spiritului pe 
quel mai aphrodisiacu din. animale pe 'Ta- 
pul, şi Grecii mai esthectici îl prefăcurăîn Pan. 

Ta drept symbol al fecundității Spiritului 

luară Apa, şi tot de o dată şi vasul que co- 

prinde apa; adică Canop, Ciup, sau cupă. 
Grecii mai târdiu, în philocalia, sau în 

gustul lor exquis, luâră columba, drept sym- 

bol al amorului Spiritului. 

- Ohreştinii în cuvioşia şi philocalia lor, 
luară de symbol al Spiritului tot columba. pă dela
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Spiritul se consideră în toţi timpii quă e- 
ste în mare relaţiă cu apele adică cu pazele- 
— Quăci apele în plurar are altă semnifiea- 
ţiă în limbele antice. 

De aqui expresiunile : Spiritul Domnului 
preste ape. Naraiana peste ape, cin şi sym- 
holurile Spiritului Tapul şi Canop; Columba, 

“şi Colymbithra sau scăldătorea. 
  

„PROGRESUL SI CONSERVATIA - 

i d, 

In Issachar, pagina 17 am vorbit despre 
Progres şi Conservaţiă , despre natura lor, 
despre necessitatea unuia de alta, despre com- 
plinirea sau întregirea unuia prin alta. 

Aguest articol supplimentar este spre a 
arătă cum îşi operă Spiritul prin Materie, 
progresul assupra Materiei. 

Mişearea după cum sa vădut, este pro- 
prietate a Spiritului şi inerția, proprietate a, 
Materiei. 
„A se mişcă ânsă în van, fixă a produce 

nimic bun sau mai bun nu pote fi în legile 
sau în natura Spiritului. 

a Spiritul nu se mişcă de quât spre bine sau 
din bine spre mai bine, din perfect în mai 
perfect. Agueastă miscare sau 'naintare se 
numesce Progres. 

„ Materia, având proprietatea inerţiei, de si- 
ne mar pute nici a se mişcă nici a, producce 
queva de mar veni Spiritul spre a o mişcă 
şi a o fecundă. 

Dagua Materia că, instrument prodăce 
quevă, şi daqua queea que producce mai xe- 
mâne neperdut, aquea proprietate de a man- 
ține quelle produse, se numesce Couservaţiă. 

Conservaţia dar este o pausă , un repaos 
în curul Progresii. 

Noi nu putem dă conservațiunii un înțel- 
les excepțional de circonstanțe , quând 6me- 
nii interesaţi la, abusuri şi la nisce fără de 
legi que le numeseu privilegiuri se luptă a 
conservă tot que nu este progres, sau a pune 
obstacole progresului. O assemenea stăruin- 
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ță de a manține răul se numesce Conserva- 
țid negativă. 

Noi vorbim de quelle în adevăr positive , 
de Conservarea binelui. Que este în historia 
întregă a lumii, şi în limbele tutulor popo- 
lilor, o mică epochă din historia Franșei, şi 
un abus, qua să nu dicem o profanaţiă, a u- 
nei vorbe que tot-d'auna 'şi a avut lotul quel 
mai honorabil în tâte ihoralele sinetese ?-— 
Tn' românesce nici o dată omul risipitor n'a 
avut un nume aşă de bun că omul păstrător 
sau conservator. 

Noi dicem quă precum a se miscă fără a, 
produece nimica bun, nu va să dică progres, 
asemenea a stă locului fără a manține quelle 
bune şi folositâre nu va să dică Conservaţid. 

Spiritul dară este principul progresului, 
ŞT Materia este principul Consevvaţiunii. 

Şi precuin se are Spiritul către Materie, * 
aşă se are Progresul către Conservaţid: 

Unul alteia, este complinire, şi Progres 
fără Conservaţid nu pbte există, nici Conser- 
vaţiă fără Progres. 

Progresul este un bine , pentiu qud de ar 
fi un rău, Răul este lipsa Binelui. R&ul este 
un que negativ, şi Spiritul fiină positiv „nu 
pote facce nici o mişcare negativă. 

Apoi, -fiă-quine scie qud o mişcare nega- 
tivă, va să dică încetare, stare în locu, iner- 
fie, şi aqueste proprietăţi sunt alle Materiei, 
iar nu alle Spiritului. 

UI, 
Progresul, fiind un effect al mişcării Spi- 

ritului , este bun şi nemărginit că şi dânsul. 
Qua să ne facem o idee mai clară despre 

nemărginirea Progresului , să punem înain- 
te un exemplu de nisce progrese mărginite 
şi cunoscute que sepot înțellege de ori-quine. 

Să ne imaginăm quă un maestru inginer 
şi mechanicu, un mathenfaticu întrega, un 
Archimed modernu quare precum scie a'şi de- 
semnă, planurile sau modelele , scie assătire- 
nea, travalliând singur lemnul , ferrul şi a- 
vama, a'şi execută sau realisă idealul. 

Să gicem iară quă aquest maestru este a=* 
_— —. .,„
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runcat din întâmplare că un Rombinson în- 
to îsolă 6re-quară  desertă şi quare cu tote 
aquestea, possade şi lemne, şi ferru şi aramă 
de ajuns, cumi şi alte materiale. 
Maestru în singurătatea sa, inventă o ma- 

chină; o locomotivă cu vapor şi îşi propune 

a 0 execută, singur spre a faece un bine sieşi 
şi altora, şi cu aguel bine a mai facce şi alt 
bine şi aşă, mai încolo.— N "ag ânsă nici un 

instrument, nici un locu unde să p6tă stă 

Mişcarea, lui quea d'ântâiu este spre aşi 

construi din materialul que află, un aecope- 

xemânt, o casă spre a av6 unde se alhergă. 
Faty un progres que îl conservă. 

Se mişcă apoi, caută, quelle necessariespre 
a'şi construi un cămin sau un focar; din pel- 

lea f&relor, que a uccis că, vânător spre a se 

nutri, îşi fabrică, nisce foi.—Eattă alte pro- 

grese pe quare le conservă. 

Din lemnele pădurilor îşi faece o provi- 

sid de cărbuni, îşi allege un trunchiu de ar- 

bure sau o buturugă mare, proprie ai servi 

de temeiu la o bucată mare de fer bun. de 
ai servi drept năcovană. Işi mai allege din 

ferrul que are înainte o altă bucată que "i ar 

pute servi drept băttător sau ciocan; apoi al- 

te”fârre mai subțiri que, încovoinduse său le- 

gânduse, le pâte d forma, unui fel de clesce, 
— Eattă alte progrese pe quare le conservă. 

Materie, ammu dis, axe de ajuns înainte, 
un fel de instrumente a ajuns a'şi formă prin 
quare nu va put fagonă de quât nisce obje- 
te forte imperfecte. 

Se pune dar a travaliă din fervul que nu 
quere nici atâta, forță nici atâta bătătură 
spre a deveni un nuou instrument. 

Fapta. quea mai facilă şi mai ântâiu ne- 
cessariă este a'şi fabrică un fel de cuie sau 
pir6ne sau găuritori que cu pugin focu, cu: 
puțină bătătură se pot formă pe aquea, nă- 
covană şi cu aquel bătător sau fel de ciocan. 

Cu aquesti găuritori de diverse grossimi 
şi prin ajutorul bătătorului îşi pote găuri 

„prin midlocu doă petice de ferru roşite şi 
ammollate în focu, pe quare mai lăţindu-le 

  

    

prin băttător la un capăt, unindu-le printi”- 

un cuiu que petrece prin gaurele date la mid- 

locu, le adduce în stare de a pute ţin€ mai 

bine de quât quel d'ântâiu. Eaţtă alt progres, 

şi altă conservaţiă. 

Cu aquest clesce pâte ajunge a ţine o bu- 

cată de ferru mai grâsă, scurtă quât se pte 
mai mult. Dintr aqueasta, suppuindu-o la un 

focu mai iute, îşi facce un ciocan , mai per- 

feet de quât băttătorul cu quare seserviă. — 

Battă alt progres şi altă conservaţiă. 

Clescele nuou şi ciocanul făcu a nu se mai 

servi cu bucăţile de fer de mai nainte que 

cu atâta difficultate împliniă locul unor as- 

semenea, instrumente. | 
De aqui înainte travalliul se facilită, şi - 

maestrul se punne a'şi fabrică mai mulţi cle- 

sci, mai multe ciocane de diverse mărimi şi 

forme quare din quare mai perfect; 

Cu agqueste instrumente începe a cugetă, la 
aşi schimbă năcovana que îi serviă aşă de 
neîndemânatieu pînă aqui. 

Ia alt ferru propriu spre a deveni o năco- 

vană, îl bate şi îl ascute de ambele părţi că 

nisce brage; îi dă forma unui 'T, solid, îi as- 

cute bine capătul liniei verticale spre a se 

“pută înfige cu tărie în buturugă; îi dă gău- 

vele mnecessarie unde să se potă formă cuie 

_de diverse grosimi. —Bată alte progrese, alte” 
conservațiunii şi îmmulţire de forţe proprie 
spre a, mai asceleră sau uiţi travalliul, şi a 

fabrică, mai cu perfecţiă. 

De aqui în ainte prin conservaţia progre- 

selor que a făcut, Maestrul se pune a'şi fa- 

brică tâte instrumentele , procedând ast-fel, 
] cum prin unul să pâtă fabrică pe altul, prin 

aqueste doă pe quel d'al treilea şi aşă mai 

înainte ; şi trecând din progres în progres , 

din perfecţiă în peifei5, ajunge a'şi dotă, 
făurăria, de tote instruientele bătătâre, gă- 

ritore, tăietore, pilitore, poleitâre etc. Aqui 

ajunge la capătul unui period al îndelungu- 

lui seu travalliu, 

“Cu aqueste instrumente alle făurăriei este 

în stare aşi fabrică quelle necessarie pentru
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delle, dalte, buri e oto.—Alte progrese, alte 
„conservaţiuni. 

De aq înainte, Începe a; şi! fabrică instr UL 

prin instrumentele que e posede Şi conservă 

cu mare luare aminte. Maestrul pâte fabrică 
înta”o gi queea que mai 'mainte fără dânsele 

war fi putut produece în luni, anni, sau pote 

nici de cum. | 

Incepe dar la quelle neceşsarie pentru ma- 
chină; face spiţe, obede ; întregesce râte, 3- 

țille; formă, ossii, drugi, vîrteje, bende; tre- 

„ce din parte în parte, din amănunt în amt- . 

nun , din progres în progres, que fiă-quare. 

în rându'i devine o conservaţid, pînă quând 

machina, încheiându-se este terminată, după 

plan. 
, INI. 

Pînă aqui machina a, fost un scop, termi- 

nată însă devine un mediu; un instrument 

spre a ajunge cu dânsa la alt scop inai înal- 

tu pentru quare a fost predestinată, 

Să dicem qud machina este o locomotivă 
cu vapor quare applicată la vassele, la dru- 

muti de feru, la fabrice, -nu'şi pote quine-va 

închipui progresele que va, producee, prin fa- 

cilitaxea, commerciului şi industriei, prin ap- 
propierea popolilor, commimicaţia, lor. dâsă, 
schimbul productelor şi ideilor, ete,. 

Luând callea progresului dela primul cio- 
can şi clesce que 'şi a putut facce maestrul 
pînă la realisarea, instrumentului numit ma- 
chină, şi de aqui înainte pe viitor, vede qui- 
neva, qu ori que objet realisat mai în urmă, 
de aquellaşi maestru cu agueeaşi progiam- 

mă şi cu aquellaşi scop , este mai perfect de 
“quât quelle que:au contribuit spre realisarea, 
lui, şi quă progresul quel nuou pâte luă mai 
cu folos locul progreselor quellor vechi, şi 

A Di mişcarea şi. travalli 

  

dă pat cedogi „cu atâta, tran se mai îmmul- 

   
es produc= * 

   la cu manele geniu şi sciinţă, atât quând 
se serviă cu dot buccăţi de ferru în locu de 
ciocan şi necovană qua să ajungă la, realisa- 
vea, unei machine, quât şi quând se serve cu 
machina, qua să ajungă la alte progrese mai 
"nalte şi mai îmmulțite. — Geniul şi talen- 
tul şi sciința, eră tot aquellea, instr umentele 
însă îi lipsiă. 

Este necessitate de a compară în minia- 
tură pe aquest maestru; pe aquest Archimed 

modernu, cu Spiritul universal, cu marele 

"maestru demiurg al Universului? Compara- 
ţia este debilă, ânsă facilită mai mult înţel- 

“legerea. 

Maestru nostru este un individ, un atomu; 

înaintea, lui nare de quât o forte mică parte 

din materie, un forte mărginit locu , şi un 

timp nici quât viaţa lui întrâgă, şi o forță 
quât a unui individ, îmmulţită prin mari 
greutăți , prin instrumentele aue 'şi a creat 

singur. 
Pe quând Spiritul universal are înainte 

spaţiul nemărginit, materia, nemărginită, şi 

eternitatea, şi dispune de omnipotența sa şi 

de tote forțele materiei universali. 
Maestru nostru în sine este un resultatal 

altor progrese de din aintea lui, şi materia 

que are în ainte, ferru, aramă ete., nu ă în 
starea primitivă cum se află în rerunchii mun- 
ţilor, şi cu atâta mai pugin cm ar fi fost în 
starea chaotică de amestecul elementelor. Ma- 

teria, Jui este un product al altor progrese na 
din ainte, şi ferăria,, arămăria , lemnăria, 
naupigia îşi au o calle lungă înapoi prin qua-     re au trecut din progres în progres pînă să 

d, devin mai ră-.. 
a . 

   
      

   

    

   



  

   

    

lui să 

     
tă unui 

va anni Operă 
individ ne putera 

19 capăt nici de unde vine nici unde se duce. 

Prin aqueste obsesvaţiuni, putein asseme- 

nea, deduce quă Spiritul w'a putut debută de 

quât cu materia, înformă sau chaotică, şi quă 

începutul său a fost fără început. 

Progresul dar în genere este nemărginit 

şi etern că şi Timpul , că şi Spiritul. 

Şi daqua progresul, fiind bun că Spiritul, 

tece din bine în mai bine, din perfect în mai 
pexfect, scopul progresului dareste Perfecţia,. 

Ansă unde este perfecţia perfectiunilor , 

perfecţia, absolută ? In capătul capetelor unde 

va ajunge Progresul, adică în nemărginit. 

Pextecţia das este un ideal, un scopu de 
quare cu quât ne appropiem, eu atâta ne în- 
exedinţăm quăd suntem mai departe de dânsa. 

Gradul de perfecțiă în quare ajungem tre- 
când din progres în progres este o pesfecțiă 

relativă pe quare 0 putem numi perfectibi- 
bitate. 

Tot dară que este progressibil es este şi per- 
fectibil, şi vice versa. 

IV. 

T6tă ființa, liberă nu pote fi condamnată 
nici la: o miscare continuă fără repaos, nici 

la, o inexţie eternă, ci are libertatea de a sta 
quând voiesce şi quât voiesce, şi de a se mis- 

că ori unde şi ori quând voiesce. 

De ax fi fost condamnată tot întru a se 

mişcă, attunei n'ar mai fi liberă, şi nici n'a 
cunâsce que este Conservaţia. - 

De ar fi fost condamnată a tot sta în e- 
ternu în queea que se află, pe lungă perde- 
vea libertăţii n'ar mai cunsce que este pro- 
gxesul. 

  

   

    conservaţia,, din a qutrora unire sau equili- 

brare ese perfectibilitatea. - 

Perfectibilitatea iar desemnă, Sau repre- 
sentă Sp e etapele Progresi- 

In agueastă mişcare dar va să dică qubd 

fiă-quare generaţid în callea ei ascendentă-şi 

descendentă face o curbă sau un cercu;, que 

la fiă-quare rotire se mai lărgesce, pentru 

quă generaţia que vine începe cu tâte pro- 

g:“gele generaţiunii que se duce. 
„Cercul dar al cunoseințelor , al progiesu- 

lui material şi spiritual, cercul perfectibili- 

tăţii fiă-quăria, generaţiuni 3 tot mai spaţios. 
D. Michelet, vorbind despre mişcarea u-   manităţii a dis : «<Umanitatea, se învârtesce: 

întrun cereu quare neîncetat; se tot lărgesce 

în spivalliu, - 

Noi vorbind despre mişcarea umanităţii, 

"şi descoperind în viâța individelox şi în his- 

toria, popolilor- ascinderea, şi descinderea , 

dicem : . 

«Uwmanitatea în calea, sa, "maintdă prin 

curbe ondulaate ; ascinde şi descinde astfel 

cum generația viitâre să ascindă mai mult, 

şi cum mai multe generațiuni formând un 

period , al doilea, period să deviiă mai vast. 

Ast-tel dară rotirea în spiraliu este forma. 

tă de atâtea cwbe quâte şi generaţiuni şi 

individ. 

” Aseinde sau se înalță , adică o generaţid 

şi descinde; a doa se 'malță iar mai sus de 
quât quea trecută şi descinde; a treia se 'nal- 

tă şi mai sus ete., pînă quând aquestea for- 

mă împreună un period, spre exemplu, al as- 
cinderii şi descinderii Egyptului. 

Vine apoi Grecia cu ascinderile şi descin- 

' derile generaţiunilor salle , şi ascinderea şi”   descinderea, sa generală că naţid, formă un 

  

     

  

     
  



    
     

  

   
period cu atata mai mare, “cu quăt E pro 

| hreciei. 
Roma | 

glesii; periodul progreselor que aqueste stirpe 
facu din generaţid în alta încinge în splraliul 

i tâte periodele lumii antice şi aşa mai încolo. 
Aqueste progrese n'ar fi fost cunoscute din 

generaţiă în alta, daqua nu s'ar fi conservat. 

| mai nuoe, Gothii sau au Germanii, Francii, En- 
4 
Lj 

| 

L& 

Incetăm din partea theoriei asupra Spiri- 

tului şi Materiei. Să intrăm în partea prac- 
tică în historia lumii. 

Săurmăm cu Spiritul generator, comparân- 
du'l cu un mire universal plin de amor, sau 
cu un artist inteligent, genial, demiurg tot 
dauna omnipotent şi nici o dată forte sau 

  
violator; pentru quă una este a pute şi alta 

- a forță. 

Un artist nici o dată nu'şi începe opera, 
de quât; dela început : mai ântâiu î îşi trage 
planul idealului său, desemnânâu'i conturul, 
şi apoi vine la fiă-quare parte, la fiă-quare a- 

„ mEnunt. — Perfectibilitatea amănuntelor este 
perfectibilitatea operei , terminarea părților 
este terminarea totului. 

sele operate în aquest period sunt mai vaste. 
De unde descinde Grecia ,. ascinde Roma. 

prin atâtea curbe rd şi generaţiuni, şi în |: 
       

    

  

cunoscutului de unde ne miscăm în fate 
generaţiă spre progressau per foctivilitate qua- 
"re este necuposcutul sau idealul doriti: 

Conservaţia,; find o sei nu pâte se Ă 
ţ ă 

      

    

art fiind pr oprietate a Spiritului nu . 
“se pâte facce cunoscut de nu se va manifestă 
prin amelioraţia materială que cade în simțiri. 

Progresul este idealul , _Conservaţia este 
realul. 

PARTEA A DOA. 

HISTORBICĂ. 
| ——— 

PERIODULI 

Artistul ânst axe înainte pe de o parte 
drept spaţiu micul locu în quare travalie, pe 
de alta drept materia un bloca de marmu- 

ră, sau o telă, şi culori, iar drept timp, que) 
mult durata, vieţei salle.— Spiritul are îna- 
inte Spaţiul nemărginit , materia infinită i 

eternitatea. 
In primele peri6de alle creațiunii t6te for- 

ţele latente din materia informă şi în ame- 
stecu fură deşteptate prin puterea şi mişca- 

vea spre bine sau libertatea suavă şi dătă- 

târe de viaţă a Spiritului. 
In inerția universale tâte forțele univer- 

sali au cătat să se puiă în miscare; că schin- 

teia que ese-din sînul petrei, lumina eşi din 

întunerecu, Lumină, electricitate, caldre îu- 

ră primele forțe que fură attinse şi destep-. 
tate de puterea Spiritului, şi aquestea deş-
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teptară tote forțele Iatenţi alle materiei u- 

miversali. - 5 
«Spiritul Domnului(1) plană peste ape» (2) 

— Primul equilibru se stabili în tot planul 
nemărginit, al universului în nenumăratele 

systeme de centre parţiali în pregiurul cen- 
trului centrelor Firmamentului. 

Mişcarea, mare comunicaţă. forţelor mari 
stabilivă equilibrul universal. —— Planul uni- 

vexsal fu tras şi stabilit. Spiritul que plană 

puti află repaos. Demiurgul Archimed put 

dice EA ză sr (am unde să stau). 

Di una, Periodul unul. 

Aşă vorbesce Biblia sau cartea Creaţiunii; 

aşă p6te vorbi sciinţa, - 
In parenthese să arătăm şi cum spune Pi- 

_mander quă vorbesce. Thoth sau Hermes ri- 

smegestul , în alle quăruia, sciințe şi myste- 
re fissesse inițiat şi Moyse. 

«Aveam înaintea ochilor un mare spec- 
tacol. Totul devenisse lumină, lumină atât 

de blândă şi de suavă, în quât mă împlea 

de deliciuri pe mine que mă uitam (lumină 
lină şi dulce). a 

<Aqueastă lumină eră Kneph (Spiritul) 
voind a se manifestă, prin creaţiă. 

«Peste puțin o negură d6să şi spăimânta- 
bile se respândi, şi aqueastă negură deveni 
o natură umidă, agitată printi”'un n6exprima- 
bil tumuli, | 

«0 mare vap6re scapă dintr'ânsa cu uet, 
şi din aquel net eşi o voce, que credeam quă 
& vocea luminei. 

«Din vocea luminei eşi verbul sau Logos. 
«Logos, cuvântul stând peste natura umi- 

(1) Spiritul Domnului în hebraica însemnâgă Spi- 
ritul mare, Spiritul universal; ast-fel este şi expres- 

- sia muntele Domnului, adică muntele quel mure. 
Superlativul adessea, se exprimă poeticamente prin 
divin, al lui Dumnegeu, tot que este domnu de di- 
vinitate. Ast-fel Românii se exprima și cu vorbele 
împărătescu domnescu că să arate mare : palate 
împărătesei, mere domnesci. 

(2) Ape în plural însemnă elemente, acre sau ga- 
zuri, ether, lumină; verbul plană, însemnâdă mis- 
care neviolatore. 

  

  

  

dă, oreîncăldiă, Kneph (Spiritul) transformas- 

se aquea massă ap6să într'o singură massă 

spherică, întrun ou immens que'] ţinea în 
gută, şi din rerunchi spherei apâse eşiă un 
focu subtile (cal6rea) şi se suia în înălțimi- 
le cerurilor. 

<Un aer uşoz suppuinduse Spiritului se a- 
geo în aquellaşi timp în regia, intermedia- 
ră, între cal6re şi apă. 
„cAnsă țârra, şi apa eră atât în amestecu 

în quât faga ţerrei, accoperită de apă, nu se 
arătă nicăiri. 

«Verbul spiritual que se purtă peste ape, 
despărți ţârra de ape. 

«Deul Mens (Minte) produsse cu verbul 
seu un alt Mens, al treilea Demiurgu. 

«A guest geu-focu, aqueastă divinitate Spi- 
rit cred apoi şepte rectori que îmbrăcişşară 
în cercurile lor lumea vedută, 

«Deul Demiurg şi Logos procedură apoi 
la Creaţiă. 

«Din elementele interi6re fură create ani- 
malele que nu au raţiă. Aerul produsse pas- 
serele, şi apa pescii; pământul animalele que 
avea în sînul său, patrupedele târritorele , 
bestiele feroci şi domestice. 

<Deul pater. creă în fine pe Omu după i- 
maginea, sa.» 

Indelung şi fârte îndelung travaliu a că- 
tat să puie Spiritul cu Materia inextă şi in- 
formă, 

In nemărginita necontenită, şi eterna sa 
creatiațiă quâtă luptă de forţe universali pi- 
nă să'şi ia stellele formele locul şi equilibrul - 
lor, pînă.quând. terra să'şi ia, locul şi missia 
în numărul nenumăraţ de legiuni de sori şi 
de planeți. E 
„Quâte peri6de de secoli apoi în cursul său 

regular aqueastă târă n'a, făcnt; pînă să se 
despartă apele de uscat ; şi aquest pământ, 
să ajungă în stare de a'şi put deschide sâ- 
nul spre a prepară nutrimentul la ori- que 
vietate, ast- fel cum quelle din urmă să se 
forme şi să se nutrâscă din quelle de mai 
"nainte.
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Omul veni în urma tutulor , şi prin ur- 
mare avi dreptul peste tâte. cum peste dân- 

sul avură dreptul filii lui, şi tot ast-fel cum 

possedut. generaţiunile trecute. 
Omul că resumat. al tutulor animalelor 

resumd în sine tâte facultăţile, gesturile i 
înclinările şi passiunile tutulor. 

Omul deveni instrumentul quel mai per- 

fectibil, mai apt al aquestui mare artist şi 

poet (1), al Spiritului universal, voiu să dicu, 
prin quare. avi a realisă prodigele progre- 

sului material, spiritual şi moral. — În om 

se vor domptă tâte. virtualităţile que pro- 

dusseră tâte animalele, prin om se vor dom- 

_ptă şi conduece tâte forțele materiali. 

Aquest instrument a cătat, după legile 

preserise în callea progresului , din etapă în 

etapă a deveni din perfectibil în mai per- 

fectibil. 
II. 

Intre primii 6meni şi ultimele animale, 

nuanțele nu eră pr mult distincte; Herodot 

voxbesce de nisce fiinţe său dmeni pe quari 
îi numesce zgopodi, Troglodiţi, Ichthiophagi 

que nu se destingea de orangutani de quât 

prin asrticulaţiuni de vorbe cu o vocce că a 

nyehteridelor sau liliecilor que se assemănă 
cu a momitelor. 

Ethiopienii sau Negrii que venită după a- 

questia,, de şi mai perfectibili, avură şi au 

âncă multe din imperfecțiunile zgopodilor , 
Troglodiţilor şi Ichthiophagilor. (2) 

Stirpea, mongolă sau a arămiilor sau a 

Iudo-Chinesilor conservă âned mult din im- 
perfecţiunile Negisilor şi se mai i depăiteagă 
de a 'Troglodiţilor. 

In fine stirpea caucasiană appără cu tâtă 

(1) Herodot nu pr ă credut despre quâte spune 
de aqueastă spegiă de 6raeni imperfecţi, In seria a- 
nimalelor ânse ea împle o lacună, guare va fi şi mai 
mare quând Negri vor fi absorbiți de quei albi şi 
vor dispăre. 

(2) Poet va să dică creator. 

SPIRITUL BL MATERIA 

fii-quare generaţiă que vine are dreptul de 
moşteni şi possede . tote quâte au aflat şi. 

    

   

    
   intenigiuța de a distinge vile din r&ă, şi 

deveni puntul de plecare al progresului Sie 

Titual şi moral. Sai 
In“aqueastă, știrpe se sa Aguzâna tnţaiu 

quei mai 6chiej i; după uari i 
albi pînă ajun, Ia guei fii plondi. . 

In stixpea “Căătasiană so vă Şitâi 
bii, Armenii, Babylăfienii, Febreii sau Phe- 
nici ii, Hellenii sau Grecii, Romanii şi Gal- 

| lii, apoi Franco-Germanii sau Gothii , şi în 
fine Slavii, din quare quei mai blîndi Ruşii. 

De vom ține compt de zegopodii lui He- 

vodotu, ei represenţa nisce abia 6meni, sau 

stirpitura umanităţii. 

Negrii representă pruncia, l€gtnul umani- 
tăţii. Ii v'au tradițiuni, n'au historie dela 

dânşii; alţii au vorbit şi au scris despre ei. 

— Omul nu'şi adduce a minte de quelle din 
l6g&nul seu. 

Indienii representă copillăria umanităţii ; 
copillului îi placu fabulele, miraculosul; his- 

toria, antică a, Indienilor 46tă este narată în 
mythii quei nai supra-naturali , toți actorii 

historiei lor sunt macharchi que sunt divi- 

nităţi mai mari de quât universul. — Spre 
exemplu dela, creaţiă pînă la deluviu ei nu- 

mără dece machaârchi , din quari al şâptelea 
este extraordinar, 

Chinesii represintă adolescenţa umanită- 

ţii; historia lor este romanţul plin de mira- 
cole; actorii, heroii antichităţii lor nu mai 

sunt dei, ci imperatori în relaţiă cu divini- 

tatea. — Bi dela creaţiă pînă la, deluviu nu- 
mără dece imperatori; din quarii al şâptelea 

tot extraordinar. 

Babylonienii stirpe arabă, între quari se 
vede şi Thară tatăl Im Abraham, represen- 

tă juneţea, umanităţii. Historia lor este ro- 
manţul historicu pe systemă regalistă, des- 
băzat mai mult de quelle miracultse : tot 

mythul coprinde o alegere. un adevăr ave- 
lat. Ei numără dece regi dela creaţid pînă 
la deluviu. 

Egyptenii sunt remăşițele Ethiopionilor 
dominați de stirpea arabă. Systema Egyptu- 

       

  

  

 



  
lui nu este cum se va ved6, nici theocraţia 

Imdienilor, nici iragerialismul patriarchal al 

Chinesilor, ci absolutismul eel mai impilător. 

Am arătat, qud al ş6ptelea, personagiu de 

la exeaţiă pînă la, deluviu se distinge din 46- 
te; el representă geniul. 

ua să fiă geniu Indienii , după systema 

lor theocratică, dicea qut, nu putea fi alt que- 

vă de quât deu. Chinesii giccă dud geniul 
cătă să fiă imperator, Babylonieni spunea 

quă & rege. Dupd Egypteni geniul nu putea 

fi de quâtun ministru, un'servitor al lui Pha- 

Tan, al Despotismului. — A questa fu Thoth 

sau Hermes. 

Moyse narră aqueeaşi mythi; îi preface 

ânsă după systema, lui umanitară şi egalita- 

ră. După dânsul dela creaţid pînă la deluviu 

se numră, dece patriarchi, toţi Grei păs- 
tori. Dupd dânsul Patriarchul al şâptelea E- 
nochu, inventătorul sciinţelor şi astrsnomiei, 

omul quare de viiu fu răpit la, cer, fiind în 
relaţid cu astrele, omul que împărți annul în 

365 de qille. nu fu nici Qeu nici împerator , 
nici rege, şi cu atât mai pucin un Hermes 
sau un servitor al unui despot, ci un omu 
simplu primitiv, un patriarchu. După Moy- 
se, geniul qua să fiă adevărat geniu, cată să 
se facă om, să trăiască între semenii sei, să'i 
luminede , săi folosâscă, şi după natura, lui 
să se înalțe de viiu la ceru; 

II, 
Să revenim la, Egypteni. Arătarbra qud ei 

fură remăşițele Ethiopienilor dominați. de 
stirpea mai intelligente a Arabilor. 

ln Egypt activul arab, în locu de a şi im= 
pune datorii, după legile spiritului , Îşi ar- 
rog drepturi şi deveni despot ; iar passivu- 
lui ethiopian nu'i căgă în parte de quât da- 
torii, şi deveni sclav. 

Şi despotții sciu qud sclavul nu se pâte ți- 
ne în servitute de nu va fi speriat, de zu i 
se va desecă ori que putere spirituale que 
singură este în stare de a desteptă şi dirige 
forța, materială. 

Stiivpea, arabă organisd despotismul în E- 
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gypt, întroducând theooraţia Indienilor cu 
mult mai centralisată, şi prin urmare mai an- 

nullăt6re. (vegi încentrarea şi descentrarea). 
Drepturile sucerdotali alle Brahmanilor ; 

drepturile nobilitare alle oştenilor , dreptu- 

rile commerciali alle cetăţenilor din Indii, 
în Egypt t6te se încentrară întrun singur 

individ, t6te 'şi le nsuşi regele. 
: Regele în Egypt; deveni mai mult de quât 
marele preot cu toți preoţii la un locu, el: 
singur mai mult de quât toţi ostenii sau semi- 
dei (nobilii) la un locu; el deveni domnu ab- 

solut şi al commerciului, industriei şi al pă- 
mânturilor. 

Biblia ne spune quă un om de stirpe ara- 

bă, un descindent al lui Abraham , Joseph 
voiu să dicu, veni și înveţd pe rege a facce 
monopol pe grâne qua, printw'ânsele în timp 
de famete să ia țârrinele popolului. 

Regele deveni în Egypt Pharaon; şi pha- 
raon va, să dică revărsător de lumină , s6re, 
filiu al lui Osiris, al 6nsuşi divinității El 
prin ajutorul castei sacerdotali îşi însuşi 
dreptul divin assupra, pământului, totul cătă 
să fiă al lui, şi singur împărți locuitorii E- 
gyptului în caste, unele împilătâre, altele îu- 
pilate, şi tote înpreună sclave divinității salle. 

Tot que fu activ în Egypt îşi arrogd drep- 
turi şi iar drepturi , şi la tot que fu passiv, 
i se impuse datorii și iar datorii. Equilibrul 
fu rupt cu totul. In locul puterii suffletului 
nu domină de quât forța materială que pre- 
tutindeni îşi imprimă timbrul , şi 6nsuşi în 
monumente în quare nu se vede de quâtla- 
băre şi forță materială. — Laborea este o 0- 
perare fără voie liberă; travalliul presuppu- 
ne inteligență , putere a, suffletului. 
„Dominația, forței se consolido că nicăiri, 

| şi se încentad înti'un singur individ. 
In Indii toţi locuitorii eră de aqueeaşi stir- 

pe, de aquellaşi grad de seri 

  

  nii un putură lăsă, pe mult timp 
că un privelegiu exclusiv al popi y. 
qua să şe susțiiă cătară a cede şi XC 
frățesce; cetățenii şi câmpenii se A 
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după lungi lupte în contra popilor şi bătă- 

ioşilor de osteni, îşi aquistară şi ei drepturi, 

şi deveniră cu toţii patru caste legitime. 

In China, imperialismul se basă pe pater- 

nitate; imperatorul nu putea. domni de nu 

domină că un pater patriarchalemente; stir- 

pea eră tot aqueea. 

In Babylonia regele eră un patriarchu şi 

un căpitan tot de o dată al semenției salle 

şi al altor semenţii consanguine eşite din a= 
queeaşi câpsă. | 

In Egypt fu din coritra, o stirpe arabă şi 

mai întelliginte cuqueri şi domină o stirpe 
domâllă şi passivă. . 

Regele se încongiurd de osteni de stirpea 
lui, de Arabi, fanatici din natură , cu mare 
intelligință atât spre a domni quât şi spre 

a servi, cu mare devotament căţre despotul 
său spre a pute şi el fi la rondul-său despot 
subalternilor săi. . 

Sacerdoţii, ethiopieni la început, cătarăd 
să deviie servitorii forţei, ca t6tă intelligen- 
ţa fărd putere şi adevăr. — In Ethiopia eră 
dejă de mult întrunite şi stabilite credinţe- 
le false, alle Brahmanilor Indielor, despăr- 
ţirea 6menilor în caste. 

Quând sacerdoţiul deveni proprietate stir- 
pei arabe, rafinat şi organisat după o mare 
astuţie, deveni fulgere în mâna pharaoni- 
smului. | . 

__ Pharaon deveni, cum se va vede divini- 
tate incarmată, cu totul şi cu totul forţă şi 
fără. putere, pentru quă nu îşi lud de base de 
quât Minciunea. | ” 

Eată o regalitate cum să li se scurgă ochii 
la toţi regii trecuţi şi viitori, eată adică u- 
manitatea nu staţionară, nu corruptă, ci per- 
vertită. Confusia din Babel veni spre a. se 
înthronă pe Pyramide, şi de acolo a se în- 
tinde peste tot pământul. 

Mişcarea Libertăţii fu annullată cu totul 
înaintea, forței exclusive, 
_ Libertatea în adevăr Îşi avi şi'şi vă ave 
âncd mult martyrii sei. Ansă şi regalitatea, 
sau despotismul a cătaţ si'şi aibă şi mai 
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mult devotații şi martyrii săi. Primul de- 
spot a fost prima victimă pe altarul Liber- 
tății, 

Quât timp sa luptat lumea selbatică şi 
lumea, barbară, pîn să se suppuiă, nuzlegi- 

lor, ci fără-de-legilor Despotismului ! pentru. 

qu5 despotismul singur puinduse mai presus 
de legi , singur se pune afară din lege (hors | 

la oi). Quine a, voit, a putut uccide un des- 
pot că pe ori-que feră, 

Toţi despaţii antichităţii, toți quâţi să în- 
cârcă pînd astăgi a întinde curse sălbatici- 

lor şi: în numele unor credințe a le punne 

fârre, au cădut victimă. — Intrebaţi pe Ie- 
suiți que patu pîntre hordele de sălbateci, şi - 

între popolii barbari, adică quei mai appr6- 
pe de Natură. 

Să continuăm cu historia, în mână. 

Osiris primul rege organisator al Egyp- 

tului, după maniera sa particulară, primul 

Pharaon , quând se încercă a încatenă, voiea 

liberă , libertăţile locuitorilor, de o dată cu 

conceperea, despotismului, se concept şi con- 
spiraţia. 

In capul a şâpte-deci şi doi de heroi, se 

pusse un conspirator, un appărător al Liber- 
tăţii, a nume Typhon sau Tiphon. Aquestia, 

fiind qud era tari şi audaci , se supranumiră 
giganţi. 

De qve stirpe a, putut fi 'Pyphon? de stir- 
pe ethiopiană sau. arabă? “Intrebaţi Europa 
din que castă fu Lather, gigantele Liberei 
conseiinţei , Laicu sau Călugăr catholicu ? 
— Cuiu cu cuiu se seâte afară. . 

Pe lângă aquestea, Osiris că mascule îşi 

avea, feminea sa, que se numiă Isis sau Iside. 

Typhon îşi avea el pe aşă que se numiă 
Nephtă, frumâsă de minune. 

„ Chxonica seandal6să de p'attunei, mai spu- 

ne multe şi despre Iside cu Typhon şi des- 
pre Osiris cu Nephtă. 

Reginelor le placu adesea quâte un mi- 
nistru, şi regilor le placu quâte o ministrâi- 

că, şi que făcură que dresseră, quă după a-   queste regule eşiră şi quâți-va copii din flori.
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Stixpea ethiopiană nu prâ eră aşă frumâ- 
să. Pe que eră să puiă ochii Iside daqua Ty- 

phon ax fi fost ethiopian? Pe que eră să pu- 
iă ochii Osiris daqua Nephtă ar fi fost ethio- 
plană | : 

Typhon revoluţionarul fu dar pur sânge 
akab, şi bici mai mult nici mai puşiu, într'o 
n6pte uecisse pe Osiris. Ansă sciți cum este 

„ datina : «regele a murit; să trăiască regele!» 
Şi lupta fu mare între văduva, Iside şi în- 

tre giganţii de revoluționari. 

- Alerg? şi ea că tâte reginele la toți gi- 
ganţii de brag și de cap, la Gioni, la Her- 
mesi, la toți generalii sau căpitanii, la toţi 

ministri , şi la toți cuvioşii de hierophanți. 
Având pe aquestia, glâtele cătă să fiă cu 

dânsa. Şi cu quine a fost în tot-d'auna opin- 
ca? Materia, este una cu forţa. 

“Typhon cu ai sti fu învins; Iside cu ai sei 

fu vingătâre şi stabili pe throri pe filiul stu 

Horus. | 

Şi spre a înthronă cu dânsul şi pharaoni- 

smul, făcă pe toți cuvioşii hierophanţi a măr- 
tu şi a affirmă gquă Osiris, a fost ânsuşi 
Divinitatea que s'a fost incarnat, şi va făcut 
rege spre a dă umanității un model de gu- 
vernare. 

LA 

Eată acum „ cum dintun princip , după 
tote logicele din lume ese o systemă. 

Quând bărbatul unei femei este un jupân, 
femeea, firesce cată să fiă o jupâneasă; 

Quând bărbatul este in domnu, femesa, 
este dâmnă; - 

GQuând bărbatul este rege, femeea, este 
vegină; 

Quând bărbatul este deu, femeca este deă. 
Și daqua, deul este declarat; recunoscut , 

ptobat de qeul deilor, femeea Lui esţe neap- 
părat, fatalemente deea deelor. .. - 

Ansă daqua Osiris şi Iside sunt monar-! 
Chii cerului şi ai pământului, que cată să 
fiă generalii şi ministrii lor ? fitesce, fatale- 
menie tot divinităţi, geniuri ceresci, angeli, 
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axchangeli, Gioni, Herculi, Domni ai forțe- 

lor, Hemeşi, Thothi trismegesti. 
Şi prin urmare Horus filiul lui Osiris şi 

Iside , succesorul lor, căță să fiă iar o divi- 

nitate pe pământ, şi aşă din tată în filiu, tot 

dei, şi tot dee; şi de aqui înainte notocu şi 

„tot norocu: 

- Osiris fu în adevăr uceis de Typhon şi de 

ai săi, aqueasta nu se putea ascunde sau ne- 

gi, pentru quă tâtă lumea, o vădusse cu ochii. 

Ansă Osiris că Deu, s'a făcut qud mâre, şi 

s'a suit la cer unde eră locul lui; pe pământ 

nu descindusse de quât provisoriu pînă una 

alta. , | 

- Iside, dup înthonarea lui Horus filiul stu, 

mai purcesse gravida, şi f&td un copil, şi a- 

poi quâţi a mai dat Dumnedeu. Cu quine fă- 
cea aquei copillaşi? tot cu reposatul Osiris 

pentru quă el că deu se sciă de toţi quă nu mu- 

risse.— Vedeţi cum în t6te vine norocul guând 

adopţi odată din capul locului o systemă cum 
se cade. 

Iside apoi, că deă, cătă să se. sature odată 

în străinătate cu pământul, cătă să se ducă | 
o dată in patria ei în cer; şi filiul său Ho- 
rus mai currând sau mai târdiu cătă, şi el să 
facă agqueastă călătorie. 

Luard dar de mai "nainte măsure din pre- 
ună cu eminențele, cu t6te Prâsfințeniile hie- 
xophanţilor să se decidă o dată tâte, qua să 
puiă, cum gicem. noi: modennii, punturile 
pe toţi î. a 

- Daqua adică Osiris este probat şi sciut de 
toți qud 6stâ geul mare, Iside deea mare, 
descindenţii lor toţi unul după altul tot; dei, 
tot phazaoni; şi ministrii lor, tot agatho- 
demoni, geniuri bune, tot angeli, tot archan- 
geli după limbele nostre; que cătă să fiă Ty- 
phouşi femeea sa Naphtă, şi soii lui quei 72, 
şi descindenții lor, şi imitatorii lor ? 

Aqueia, fireste, s'a aflat cu calle de tâte 
cuvioșlele sacerdotali, a fi şi ei tot Baali, a- 
dică tot nemuritori în alt mod. Giganţii dar 
que s'au luptat pentru libertate cătă, să de-   viiă din cap pînă 'n pici6re Titani sau Ţi-
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tani, sau Satani, spirite tăottâre de, „rău, ing- 
- miei ai cerului. 

“Eată dar o systemă, intatză, cu tâte con- 
sequinţele trase dintiun singur princip; quă 
“adică Osiris primul violator, usuipator de li- 
bertăţi &sie însuşi Dumnegeu; qud Forţa e- | - 
ste divinitate fi dud appărătorul libertăţilor, |. 
este Dracul. n * "Ti 

De aqui se divinisară tâte forțele, 
lementele, tot que distruge şi & terribil, toi i 
que 8 materiă. Vera dualitate deveni unita- 

te, monadă. Din preună cu Spiritul fu an- 

nullată şi Libertatea, 6tă răul din rumperea, 
cu totul a equilibrului. 

“Şi aquestui Reu, i se dette nume de Bi- 
ne, de Divinitate , în contra quăruia se in- 

ventă principul Râului 'Typhon. Adică Ma- 
teria şi. forța să fie Binele, şi Spiritul şi Pu- 

terea să fiă răul; Despotismul să fiă divini- 

tatea, şi Libertatea, să fiă dracul. — Cum se 

împăcă cu aqueasta, toţi papaţii! 

După aquestea, Binele pharaonicu, nu eră 

de quât Răul; şi Răul este lipsa Binelui, un 

„termin negativ. Unde pâte ajunge lumeacu 

nisce assemenea, doctrine, daqua aquestui 

Rău, numit Bine, i se dă alt princip al Rău- 
lui, alt termin negativ? 

NI, | 
Ansă tâtă lumea nu eră numai ethiopia- 

nă, stirpea arabă eră multă ; şi Pharaon fi- 
ind divinitate nu mai lăssă nici un drept, 
nici o libertate de consciinţă huimei , vermi- 
lor de 6meni, de quât quellor que avea, on6- 

re de a fi servitorii, minisrii, sbirii, cazmne- 

ficii, preoţii altarului lui. 

Stirpea arabă se încuscrise, se încrucişas- 

se cu stirpea ethiopiană. 

-Dascălul având relaţiuni cu dascălii , de- 

vine şi mai dascăl ; având xelațiuni cu co- 

pii; cu scholarii, remâne tot dascăl cum a 
fost, se mai coppillăresce şi el, dar mature- 
sce, lumineagă pe scholari. 

Stirpea arabă în Egypt remasse staţiona-“ 
ră, ânsă făcă a mai progressă quea ethiopi- 
ană şi materialemente în culâre şi gesturi , 
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 începurăi â “cugetă, şi pe lângă dânşii mai Ve= + 
niră după Joseph atâţia Hebrei cu tatăl lui 
Jacob,-toţi tot de stirpe primitivă atabi, şi 

nepervartită,; gguestia aj! seră şi ei sclavi. 

   

    
   
       
     

  

   morţi se întinse cu mai mare vigâre şi îne- 

ternitate. Vai de liberalul chinuit de viu, de 
se întâmplă să m6ră. 

Temniţele , torturele , sufferinţele cugetă- 

torilor vii, nu eră; nimicu pe lângă torturele 
şi sufterințele que îi aşteptă după mârte. 

Domnul şi monarchul şi judele suprem al 
iadului eră tot Osiris; sbirii şi carneficii in- 

fernaii eră tot ministii lui Osiris. Acolo wa 

vea nici o parte adversariul agquestuia 'Ty- 

phon, quă tot ar mai fi dat 6re-quare repaos 

-unui păcătos que ar fi cutedat în viață să cu- 
gete qub e omu şi quă sar fi cuvenit să ai- 

bă şi el o parte din drepturi şi din libertate. 
Osiris nu eră Jupiter, să lasse Iadul pe 

mâna fratelui stu Pluton; şi cu atât-mai vîr- 
tos că Dumnegeul Catholicismului que, în 

pisma, lui Christ; que sdrobisse Dracii, să las-" 

se Iadul tot pe mâna dracilor. 
Osiris nu lăssd nimicu adversariului seu , 

nimicu nu împărți cu nimeni, In Iadu că şi 
în ceru dominaţia cătă să fiă a lui, ped&psa 

pretutindeni cătă să fiă a lui. 
Osiris fu typul tutulor Cesarilor, tutulor 

despoţilor, şi de aquaea tot un domnu cată 
să fă şi în Petre-burgu şi în Siberia, şi în 

Paris şi în Caiana, şi în palat şi în puşcărie. 

Qua să se scie quă quine va cutedă să pt- 

"cătuiască a se luă după spurcatul de Typhon, 

mare mântuire şi scăpare nici mort. 
O dată systemă! Imperatorii şi domni- 

torii chrestini, sciu ei de que le quere inima 
“să fiiă mai bine Catholici, de quât ortho- 

doxi şi protestanți, pentru quă bietul catho- 

licismu cu dreptul său divin, cu inquisițiu-   nile salle, cu ăsservirea conseiinţei, şi CU â-
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tâtea multe -este un lei pharaGnismu' măg- 

ca4. Păcat, numai. „quă de quănd au eşit ere- 

siele, 6menii nu tai au credință, şi "i a quam 

„trecut moda atholicismului, subt; ori-aue 
formă, Sar. “arătă, de, 

  

  

    

Pe aqueasţă stenă da, Adevărul fua as- 3 

cuns, 'seiinţa, prohibiță, ascunsă sub mystere, 

privellegiu nuinai'âf adoratorilor divini 
pământesci, al preoţilor voiu-$ die atat 

Un preot a nume Prometheu que cutedă 

a divulgă sciința fu condamnat a i se sdru- 
mică ficaţii de viu. 

Seinta, artele, medicina, arta, de a scrie 

       

  

era privilegiu al castei sacerdotali ; „pînă şi 
meseria luerativă, de rufiani eră tot a hiero- 
phanților. Aţi vădut cum sciură să adducă 
din condeiu pe copillaşii din văduvie ai Isidei. 

Axtele quelle lalte , măestriele qua să nu 
se propage mai mult se detteră de moşteni-- 
ve din tată în filiul prin caste. 

Omul fu condamnat a trăi într'o monoto- 
nie perpetuă; catena, sciințelor şi artelor eră 
ruptă; fiă-quare famillie n'avea, de quât o sin- 
gură t6rtă, 

Ast-fel în pharaonismul modern al fabri- 
celor, proletarul, nu învaţă de quât numai 
a da cu ciocanul, numai a pilă, sau polei, şi 
numai a pili cutare sau cutare părticică, şi 
numai ast-fel îşi petrecce tâtă viața, abru- 
tisânduse. 

VII. 

Pe quând Egyptul discepol al teocrației 

Indielor posă, dejă da, maestru , Brahmanii 
din partea, lor se sforță să'l întrâcă prin le- 
pile lui Mani. 

Assyria luă cu toptanul şi divinităţile şi 
systemele Egyptului şi Indielor. 

Imperatorii pâtriarchali ai Chinei , înce- 
pusseră a, nu se lăssă mai jos de quât Pha- 
raonii Egyptului. 

Persia eră dejă îmhuibată de dualitatea 
chimerică a, principului Binelui şi al Reu- 

| „Ai — Şi Binele lor nu eră de quât lipsa a- 
devărată a, Binelui, eră forța materială. 
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In t6tă Assia Forţa materială, elemente- 
le, Focul, Apa, Aerul, Pământul, eră divi- 

nități; şi Divinităţi tari quât elementele, 

fatali şi tnte, inexorabili că “Materia, relle 

că tâte muierile urite şi fără bărbat, Divi- 
| “| nităţi setse de sânge uman. 

Ansă unde este împilare, acolo şi gemet, 

|. unde € durere acolo şi țipet; unde & _nedrep- 

tăte acolo şi protestaţiă. 
“ Injustiţia, Strâmbătatea , pe Lângă'altele, 
are şi darul de a fi strâmbă, adică de a se 

nedreptăți , «de a se strâmbă ânsuşi pe sine, 
de a da răul ânsuşi quellui que îi facce bi- 

ne, de a pedepsi şi sacrifică ânsuşi pe servi- 
torii săi. 

Ministrii nedreptăţii ajung pînă în fine a 

se facce demagogii quellor impilați. 

Gemea umanitatea pretutindeni, pe ori 
unde eră cetăți şi templuri, şi turnuri şi car- 

cere. De mai eră vre o libertate eră numai 

între popolii nomafi şi păstori. 

Deul vechiu al păgânătăţii eră Forţele, şi 
umanitatea, impilată începând a cugetă, în- 
cepii a se luptă î în contra Forței. 

Toţi împilăţii de pretutindeni asteptă un 

mântuitor, şi fiind qud aquest liberator se 

aşteptă pretutindeni, pretutindeni se afiară 

intelliginți spre a, se pune în capul popolilor. 

In Indii apperu Xakia sau Budhă, în Chi- 

„na Con- Cong; si unde nu se arătd nimeni , 

toți desmostenii , toți Paria, toţi Ciandală, 

6şi luară lumea, în capu; străbătură pelagu- 

rile, mările, şi se respândiră în Europa că | 

Pelasgi, spre a formă sogietăţi nuoă, sta- 
“turi nuoă, 

Despotismul assiaticu eră dejă vechiu ; i 

se desecasse forţele; şi gquând & quineva tare 

este mai generos, mai sincer. 

Despotismul desecat de forțe, allergă la 

dol, la, astuţie, este crud, este capricios, ar- 

tăgos că tâte cotorânţele cicălitâre. 
„ Despotismul în tăria sa, este audace, ora- 

m6ră pe facă, se serve de securea, carmnefice- 
lui în piaţele publice. . 

Despotismul mătufit, desecat de forţe este
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codaciu „ uccide de pe la spate prin mâna | phon revoluţionarul să fiă Dorul şi patro- 
plătită a sbirilor şi bravilor de messerie. 

Despotismul desecat, de are armată, o ţi- 
ne de lux; angelii săi gardieni sunt tâlharii, 
şi pe mană lor abandonă ț&rra : nici proprie- | 
tate , nici ondre, nici viață nu mai sunt în 
sicuritate. -. 

Eat causa primelor-emigraţiuni asiatice. 
In Egypt, fiind despotismul mai mare, 

arabilor primitivi , quare dejă, începuseră a 
se luptă cu Forţa. 

O Figură mare se vede în Biblie. 
Un Jacob, nepot al Arabului: Abraham , 

o n6pte întrâgă se Iuptă pînă dimindța, se 
luptă de morte, şi quând se lumind de gio» - 
umbra eră resturnată la pănaânt, genuchiele 
lui Iacob era pe peptul e umbra abia, re- 
suflă, 

«Basta! îiidisse umbra, şi umbra eră Dum- 
nedeul Forţei, Dumnegeul vechiu. Basta! s'a 
făcut lumină, ai învins; de adi înainte , nu 
vei mai fi numit Iacob, ci Israel, adică vingă- 

“tor al Divinitâţii şi solidar cu 6menii.» 
(O ! que n6pte lungă , quâţi săcoli de întu- 

nerecu, în quare numai Forţa fu Dumnedeu! 
Spuntă în fine Aurora ; ardică capul omule, 
îndreptedă-te în picidre, quăci Israel a remas 
chiop. (1) - 

Brotă al Greciei, devină Anthrop, sclavu- 
le al antichităţii astâptă quă ai să devii 

„ ehristu, uns preot şi rege adevărat tot de o 
dată, Filiu al adevăratului Dumnegeu.) 

Descindenţii aquestui Israel, aquestui vin- 
gător al Forţei brutali, aquestui solidar cu 
6menii , veniră în Beypt şi fură confundați 
cu toți sclavii şi mai abjecţi de quât dânşii. 
Pînă quând cu toţii Înpreună incepură a 
dicce : - 

«După morte râu în eternitate subt pre- 
veghierea şi torturele lui Osiris, în viață rău- 
sub jugul descindenților lui; îneai quât tră- 

"îm să cugetăm şi să faccem că Typhon. Ty- 

(1) Bibiia, genese capu XXXII, verset 31, 

  

    

nul nostru.» 

Şi de aqui 6tă începutul revoluțiilor, 6tă 
şi emigrațiunile din Egyptu; pînă qiâna u- 
nul după altul eşiră, Inachi, Ceoropl, Moy- 
si, Cadmi mai în aquellagi se 

«Jos cu forța que se gicce A artaet> se 
| augiă. din gură în gură, în societăţi secrete, 

„|. de facă. în piețele publice, pe drumul emi- 
împilații începură a fi altoiți de doctrinele | graților. 

— Dar que să se puiă în locul ei? aqui 
eră differința, de opiniuni şi de systeme. 

VIII. 

Inachu şi Cecrope veniră în Grecia la 6* 
mehi primitivi şi măi sălbatici, şi veniră cu 
tradiţiunile egyptene cu dei Egyptului şi 
schimbându-le numele după limba locală, le 
schimbară sau resturnară şi systema.- - 

«Jos cu dâmna autoritate quare este nu- 
mai Forţă! n'a învins Osiris ci Typhon. N'a 
învins Saturn, ci revoluționarul Jupiter. Jos 
din cer şi de pe pământ, Forţa!» Revoluţia 
deveni Divinitatea Grecilor. 

Nephts adverseria Isidii, Nephtă natura 
sterpă şi femine, la Greci deveni mascule şi 
fecundătâre, deveni Neptun şi frate al Di- 
vinității supreme, frate al lai Jupiter. 

Sais egypteana deveni Pallas Minerva, în 
tot-d'auna castă. 

Iside luxuri6sa deveni castă Diană. 
Divinităţile luară forme uniane şi deve- 

nird typul frumosului. . 

Atât s'au priceput , atât au făcut pe de o 
parte Inachu şi Cecrope revoluționari din E- 
gyptu şi pe de alta Cadmu emigrat din Phe- 
nicia que divulgă şi popularisă Alphabetul , 
de unde eră numai un myster al preoţilor. 

Atât s'au priceput, o repetăm, atât au fă- 
„cut; dar avură înaintea lor un popol primi- 
tiv, vivace că un sălbaticu, iute că şi capri- 
orile munţilor. Fu de ajuns să le spuiă quă 
omul nu mai este brofos, ci anthropu; şi quă 
quei dilecţi înaintea, cerului nu mai sunt de 
quât filii Revoluţiunii, filii lui Jupiter Pater.



  

  

  

    

  

“Rorţa începă a deveni Putere, şi o adevă- 
vată autoritate, bagă pe libertate, pe Logos. 

     

  

VIU. 

Cu Morse nu  fifasă : In anul său quel 
nuou , În principele alle , în 'evenimențele 

salle fu mai fericit, quât Tnachu iC for 
pe; în popolul Ai que avi Aga su Mea 
totul disgratiat; el avu un pop în ci 

selaviă, învechit în rele. i 
Moyse că inițiat în tâte mysterele, exes- 

cut la Curte, fu mai instruit. Moyse fu pe 

de o paite unul din elita Egyptului, sapie- 
tissim cu erudiția, altissimu prin crescerea 
sa, iar pe de alta descindent; al lui Jacob 
quare terrassasse Forţa. 

Moyse uccisse un curtesan din camarillă; 
un sbir al poliţiei, que maltractă pe națio- 
nalii sei, şi fussesse nevoit a se refugiă în 
deserturi, şi a, quere ospitalitate la Iothor ,. 
preot pâte al dogmelor lui Xakia sau Bu- 
dha, que se respândea în tâtă Asia, neavând 
scăpare în Indii, sau preot pâte al cultului 
primitiv. , 

Moyse îşi medită planul opt-geci de ânni, 
şi quând xădă pe adevăratul Dumnedeu, nul 
vădu în Fozţă, nu în elemente, nu în s6re, 
nu în stelle, ci în lumina que eşiă dintr'un 
rugu, lumină suavă que lumin6Qă făsd â ar- 
de sau a consumă, lumină dătătore de via- 
ță que viaqă în tote şi 6nsuşi întrun mără- 
cine de rugu. 

Moyse quând se returnă în Egypt propa- 
ganda eră făcută de ai sei, societăţile secre- 
te încinsesseră tot E Egyptul : toţi: desmoste- 
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niții din tâte gințile eră cu dânsul, Hebrei, | 
Egypteni, Arabi din alte semenții. 

Doă milliâne cinei sute de mii eră cu dân- ] 

sul şi îl aşteptă, muscându'şi unghiile. 
EI se presentă în-aintea lui Phavaon în nu- 

mele âdevăratei Div inităticăo altă divinitate, 

Intro n6pte toţi filii primogeniţi, toţi mog-' 

tenitorii privelegiurilor Egyptului fură uc- 

cişi. Angelul exterminator sdrobi tote cape- 
tele hydrei. 
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Toiagul în mână, sacul în spinare, şi drum 
din cetatea, păcatului, drum din lumea ve- 
chie, drum spre o sogietate nuoă. 

EI nu vorbiă mult, el făcea mult, limba- 
giul lui eră semnele ; şi semnele lui eră ele- 

| mentele, catastrophele , plagele Egyptului 
pentru despoţi; Marea, uraganele, norii, ful- 
gerele, tunetele, apele vii, apele mârte. 
“3 Drum către târra promisă, către sogietatea, 
model, şi drum prin marea roşiă. — Prin 
unde de sânge trece Revoluţia. . 
.. Phaxaon vine! treci mai currând, Israele, 

qud te înghit undele, sâu remâi tot în ceta- 

tea păcatului; în lumea, vechie nu îe aşteptă 
de quât servitutea. 

Popolul alles trece, şi Moyse şi ai săi în 

urma lui; şi aquesta, cum ajunge dincolo în 

deşert, tace, şi țintă se duce la templul lui 
Baal Typhon que se ardică pe un promon- 
toriu în deşert. 

La templul Dracului lui Pharaon, la tem- 
plu patronului şi typului anticu al Revolu- 

ționarilor; şi din pragul aquiestui templu, 

drept în pici6re, cu bragele încrucişate pe 

pept, cu degetul quel mare al dreptei la gu- 

ră, mut ca, statua, tacerii, eontâmplă cum se 
| înnâcă tâtă autoritatea falsă, t6tă forța pha- 
raonică: carre de gurră, cal şi călăreț dis- 
părură că plumbul în apele vehemenţi. 

Hymnul apoi : «Să cânțăm Domnului, 

quăci prin victorie sa glorificat! 
« Repegit'a urgia sa şi "i a devorat că paiele. 

«Lă sufflare narilor mâniei salle despăr- 
țitu-sau apele şi "i au aceoperit pe dân- 
şii, etc. > 

— Quine ânsă este Domnul agquella? 

— Numele lui este ineffabil, gura omu- 

E] nu & deu, este Fiinţă, Viaţa, vieţelor, 
"Tot que este, este Adevăr, tot que nu e- 

ste, este Minciune; Păgâni, nu profanaţi nu- 

mele adevărului prin errorile vâstre. 

— Dar que este aquest Adevăr, aqueastă 
Fiinţă?   — Ascultă] cum singur îşi dă definitia : 

lui să nu'l prophane , el ește Quel gue este. .
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«Eu sunt Domnul Dumnegeul tău quare 
te-a exdus din casa Servituţii. 

«Să nu ai Dumnegei (1) afară de mine.» 
— N'augiţi, Selavilor, quă aquest Domnu 

Dumnegeu este Libertatea libertăţilor ? şi 
quă alt Dumnegeu i nu e de quât Libertatea? 

Moyse în cer nu vede Revoluţia, că Ce- 
cope, el vede Libertatea, vede Spiritul li- | 
ber, atot bun și atot potent, Spiritul que: . 
mântuie sclavi din Servitute, Spiritul , que 
plană peste elemente. 

Revoluţia nu € în ceru, ciun axchangel al 
aquestui Spirit pe pământ quare apprinde ini- 
mele quellor que cu mâna înaltă să sc6lă 
să scuture jugul.     PERIODUL AL DOILEA. 

I. 

Unde & materie nu ă de quât Forţa, ude 
este spirit acolo este Putere. 

Unde predomină materia, acolo predomi- 
nă forţa, şi prin urmave dreptul quellui mai 
tare fără datorii. 

Unde predomină Spiritul, acolo predomi- 
nă Puterea, şi prin urmare dreptul quellui 
mai debil. 

Doctrinele Indiilor, Egyptului eră basate 
pe forță, tâte divinităţile eră Forțe, Elemen- 
te, Materie. Dogmele religi6se, credințele 
insinuate popolilor.--nu serviau de quât spre 
consolidârea sau perpetiuarea despotismului. 

Umanitatea eră stătută, de sufferinţe şi de 
dureri; Omul ânsă avea instinctul sinelui , 

“fiă-quare simţiă qu5 este întinsul un Eu, 
” şi aquel eu cugetă, şi aquel eu are o origi- 
„Be cu totul distinsă de a Materiei ; şi după 
atâţia, secoli aquel Eu a cătat să proteste 
-0 dată, 

'Quând omul protest în cetăţi, a,  cătat să - 
cadă victimă atât a despoţilor quâi şi a scla- 
vilor. — “Despoţii prin sclavi 'şi au tervasat 
adversarii, 

(1) Deu în limba hebraică însemneadă, potent, 
domnu, stăpân, ciocoiu.   

pir 
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Quână atâţia Promethei;sp încercată a 

arătă retăciţilor adevărul, * rbilor lumină, 
creirilor şi inimelor tmhioate a Ba commu- 
nică căldura vieţei şi sciința, Promotheii fu- 
ră condamnaţi ca furi de delle divine, că 
furi ai focului din cer, şi dâninaţi alis 
r6de ficaţii de vulturi. 

A fi condamnaţ 1% 
nimicit 

    

   

  

Gr deja. muri nu este 
, Qiând îndre quine-va împăcat cu 

“consciința,. 

Pentru liberatori se inventă alt chin , cu 
chinul morţii şi tortura remuşcării, eată cum : 

A se perverti cui-vă consiința, a se fagonă 
mintea omului ast-fel în quât să crâgă quăd 
comitte r&ul quând facce binele; a'l facce să 
nu cutege nici o dată, a facce binele, qud va 
trece de fur de quelle divine, de apostat; a- 
queasta; va să gică a face din constiință, o 
remuşcare , şi aqueastă remuşcare este Vul- 
turul que de viu râde ficaţii cui-va, 

Mulţi au sacrificat viața cu bucurie ; a 'şi 
sacrifică ânsă din preună cu viața şi ondrea, a- 
queasta este heroismul hexoismilor, egal cu 
Puterea Divinităţii. — Un Prometheu năs- 
cut fără scutece în iesle avă aqueastă pute- 
re; se decisse a muri pe lemnu, între doi la- 
dri. Vulturul Remuşcării de Ellu nu se ap- 
propid. E 

Atăâţia şi atâţia secoli, dogma qud Omul 
este după imaginea divinității fu persecuta- 
tă prin tâte cetăţile, prin tote sogietăţile u- 
mane că o profanaţiă, şi nu se putea pro- 
fessă de quât pîntre popolii nomagi. 

Homul cată să fii Huma,, vierme; sacer- 
dotele numai era quevă, şi despoţii numai 
eră filii şi delegaţii divinităților. 

Arburele Sciinţei eri, condamnat de dog- 
mele Indiilor şi alla Egyptului, să'şi ascungă 
rădăcinile, să 'şi le întindă pînă în fundul 
Tadului, şi de acole să'şi tragă sucul. — «Cu 
mârte să m6ră _quine va, gustă din fructe- 
le lui. | 

Xakia în Indii, cu bragu'i Titanian sroul- 
se arburele sciinței , şi discepolii lui trans- 
plantându'l în China, resturnd şi dognia şi



  
  

spsteroa. Arburele Seini a u ară at, demon- 
strat quă îşi are. rădăinile î în cer, şi ramu- 
vele lui cad că niscg rade pe pinânt. —Quine 

gustă din .fruc iale” lui, ia Viaţă nuod şi veda 
lumina vi () ; 

   

  

    

  

Tot ară Mat 

Indii şi în Egypt şi în ot iat 
quă Spiritul şi Puterea şi voiea, beri nd 

eră recunoscute, n'aveau drept de cetate. — 
Equilibrul nu numai qud eră rupt, ci un ter- 

men eră cu totul annullat. Dogma unităţii 
materiei domniă în ttă inerția, ei. 

Primii rebeli, primii apostați cunoscuți în 

contra aguestei dogme fatali , fură Prome- 

theu, Xakia, Moyse, Inachu, Cecrope şi 
Cadmu. 

Moyse şi Cadmul mai furard şi alt focu 
Ain cer şi îl divulgară verilor, humelor, 

broţilor de 6meni. Divulgarb Alphabetul! 
Cum să nu turbede forţa, Pharaonilor antici 
şi moderni ? 

Doă sogietăți nuoă modele se stabiliră î în 

fine, una în Palestina în târa promisă, şi 

alta în Heilada, China, remasse isolată , ne- 

cunoscută de lumea antică şi pr6 puțin cu- 
noscută de lumea, modernă. 

În "Terra, promisă fă recunoscut de Dum- 

_nedeu Liberatorul, sau libertatea, Hehovah. 

„In Hellada Revoluţionarul, Revolutia» Ju- 
piter, 

In Palestina, se stabili o republică demo- 
„ cratică federativă, pentru quă capul Statului 

Domnul - Libertatea domniă nevăqut în ce- 
ruri. «Să n'ai ţie alți dei» adică domni. - 
“In Hellada, pentru quă. Revoluţionarul 

se dogmatisd quă a fost deu, puiu de deu, se 
stabiliră regaturi, quari pînă în fine se con- 
federarb. 

Deul ânsă mai avă fraţi şi copii, şi con- 

sângi divini ; aquestia după dreptate cătă să 
„fe egali, quăci Spirital se manifestasse dejă 

Şi se agită că activ. In cer, prin dodecada 

(1) Vegi Historia Universală, Tomul |. 

     
  

ȘI Forţă, şi, pate În 
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deilor se dogmatiisd o republică de dei. Pe 
pământ, prin urmare, regatele au cătat nea- 

părat; să se transforme în republice aristocra- 

tice şi federative. - 

Pentru qud credințele, idealurile que îşi 
facu 6menii despre cer, 'şi le realisă pe pă- 

mânt, 

Moşse, qua să desfiinţede temniţele şi tor- 

| turele ,. renegd, desființd mai ântâiu iadul, 

Hiehovah al lui nu axe rival, nu are adver- 

sariu. Moyse nu vorbesce nicăiri de Dracul, 

Dracul este o invenţiă sau o imitaţiă a Re- 
galităţii hereditare a, lui Solomon. 

Iadul, la Hebrei nu însemnă de quât mâr- 

tea, întunerecul: Răul pentru Moyse nu eră 

de quât lipsa Binelui, adică sau rumperea, 

equilibrului, între Activ şi Passiv, sau dis- 

locarea lor. 

Serpele passiv devine activ și amăgesce 
pe Femee ; şi Femeea passivă devine activă 

şi seduce pe Bărbat, — 6tăd perderea Bine- 
lui, 665 r&ul în mythul lui. 

Aquest mythu există dejă în tot orientul, 

Moyse nu putâ face să'] uite 6menii. Omul 

eră dejă condamnat de mult la, morte de va, 
gustă din fructele Arburelui Sciinţei; narră 

dar şi el aquest mythu ; ânsă affirmă quă 

Femeea este destinată de a sfărîmă capul 

Sârpelui; ea, va; civilisă sau mai bine va mo- 

xalisă pe Omu. 
Instituţia carcerelor i a. carneficilor nu 

fu cunoscută în Palestina, pînă la Regalita- 

te; pentu quă nu fu Cunoscut nici Iadul nici 
Dracul. 

Pentru criminali sau uaridetori, Moyse 
institui patru cetăţi inviolabili de refugiu, 
sau penitanţiare. Acolo se refugiă culpabi- 
lul; şi statul fu scutit de a salariă carnefici, 

Consângii uceisului singuri -cu dorul lor 

| avea dreptul de a pedepsi pe uccidetor, iar 

nu hisce judici salariaţi, cu tot; sângele rece. 
Criminalul refugiat în cetățile de asyl, scă- 

"pau din mâna quellui eu dreptul de resbu- 
nare, după anni putea, să fiă iertatu. 

Crimă de lesa-maiestate nu este cunoscu-. 
4
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tă în nuoa soţietate-model ; Crima, de lesă- 

divinitate eră forte sever pedepsită, pentru 
qud era crima de lesă-Libertate. 

In Moyse se vedu nisce reforme putem qi- 
ce cu toţul radicali. El o rumpe cu totul cu 

trecutul, nu numai în instituţiuni, ci şi în 
termini sau denumiri, 

La, el sacrificatorii, servitorii altarului nu 

se mai dicu hierophanţi, hierei , sacerdoţi 

adică sacri sau sâni, ci simplu cu un nume: 

historicu de leviţi, după numele străbunu- 

lui lor, că tâte quelie-lalte semenții. 
In. limbagiul lui nu se mai aud vorbele 

de miracole sau minuni, ci senme, symboluri; 

Mythul, fabula, allegoria , după Moyse se 

dice Avelaţid, Apocalypse. 
Termenii de anguri, devini, ghicitori, que 

presuppun fraudă, ciarlatanie , fură aboliți. 

Quei quari vădu bine , basaţi pe experiință, 

pe adevăr, pe seiinţă, fard numiţi zegletors, 

oratori publici, propheti, adică predicatori, 

(prophet, predicator va să dică : phuo dico, 

şi pro sau pre, predicu, predicator). 

Tot que se gicea' deu în Egypt şi în tâtă 

Asia pentru Moyse însemnă materie, forţă 

brutale, forță fatale , ciocoiu cummu ammu 

gicce noi , despot. 
Moyse făcu şi mai mult : nimicu nu mai 

nard despre datinele şi costumele Egyptu- 

Jai, qua să nu'şi mai adducă a minte poste- 
ritate de dânsele. — Que bine ar fi fost da- 

qua Evangelistii p'ar mai fi descris datine- 

Je şi hypocrisia, Phariseilor! Călugării chre- 

stini mar fi avut pe quine imită. Quel pu- 

gin ar fi inventat alt quevă.— 

III. 

Reformele aquestea radicali, nu se văd în 
Hellada; pentu quă Inachu, Cecrope şi Cad- 

mu vin pe terrâmul ei cu tâte tradițiunile, 
preținerile şi prejudiţiurile Egyptului şi Phe- 
niciei. 

Vin cu toţi deii păgânătății , cu tote ine- 
galităţile sau inferiorităţile deilor subalterni, 
cu toți filii de gei sau semi-deii lor. Un om   
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de rând star fi considerat de ereticu, de a- 
postat» de ar fi cutedat a giece quă este egal 

unui Cecropide, unui Heraclide, unui Achile, 
unor descindenţi ai lui Castor şi Poluce. 

Omenii de rând que aveă sânge prin vi- 

ne nu putea în Hellada fi egali heroilor, prin- 

'cipii lor avea ichor, adică mai mult de quât 

ambrosie divină quare circulă prin vinele lor. 
Sacentloţii Helladei nu eră nisce cetățeni - 

de 16nd însărcinaţi cu.depositul legii că k- 
viţii lui Israel, ci nisce favoriţi ai deilor, ni- 

sce midlocitori între 6meni și dei. Ei legi- 

timă, filii bastargi; ei adeveriă cum au născut 

Danaele şi Ledele.   

  

Hellada nu fu de quât Egyptul resturnat 

cu aquelleaşi elemente; Palestina în Egyp- 

tul denegat, abandonat cu totul. 
Palestina ânsă fu plină de filii sclavilor 

din Egypt, idei nuoă eu totul nalte şi divi- 

ne, altoite în tulpină vechie. — Hellada, fus- 
sesse plina de vechi Peslagi, de vechi prote- 

statori, de un fel de Barbari că Gothii, Os- 

trogothii, Normandii, Francii Europei, stirpe 

incultă dar vigur6să, dar necorruptă, neper- 

vertită, câmpu priimitor de ori-que sămânță. 

In Palestina conducea un Moyse, un Jo- 

suă al lui Navi, quâți-va pontefici succes- 

sivi şi judici, şieîn fine fârte rari quâţi-va 

propheţi protestatori que ajungea a fi con- 

damnați la mârte. 
In Hellada din contra eră o stirpe de 6- 

meni, toți capabili de a, deveni Moysi, şi Jo- 

suă, şi propheţi, toţi capabili d'a se armă cu 

jungiul lui Aod şi al lui Tehojadă. 

Aquestor popoli fu de ajuns a Li se înră- 

dăcină credința, qud quel mai mare eu, 
domnu al cerului şi al pământului este Re- 

voluția , qud fructele Sapienţei sau Sciinţei 

nu sunt prohibite, ci qud Seiinţa este filia 

seprevergine născută din crescetul Divini- 

tății supreme, Le fu de ajuns să scie qud în 

cer este republică. 

Prin aqueste principe mintea 6menilor na- 

turei îşi Iud avântul spre a domtă şi culti- 

| vă materia.



  

    
      Şi de unde în Palgaţină; cu nisce popoli: 

- de sclavi;, Republieăăffemocrâtică degenerd 
“în monarehie absolută în jidaismu, phari-. 

saismu , cohtză-tutulor protestaţiunilor de-" 
       

    

   

  

- Forţa Materiei căt ttcă natfiteâ:-Pu 
terii Spiritului. Divinităţile monstru6se alle 
Egyptului luară forme umane. 

Forța, stâncelor de pâtră , forţa metaluri- 
lor cătd a, se mlădiă sub puterea Spiritului 

- împrumutată daltei artiştilor. 

Şi fiind quă Spiritul este charitabil, deli- 
cat, curtes, spiritul înnobild materia, îi det- 

te formele quelle mai delicate, quelle mai 
perfecte. Gustul deveni un cult, 

Brotul ardicd capul în sus şi deveni an- 
thropu. Puterea gustului, Frumosului , su- 
blimului învinşe sau convinse forța Materiei. 
Artele, Sciinţele fură divinisate, avură alta- 
re; virtutea, deveni virtute, cultul pentru Li= 
bertate ardicd la rangul de dei pe toţi ap- 
perătorii patriei, pe toţi tyrannoctonii, şi o 
minune! regicidul fu înălțat la rangul de dei! 

Singură credința quă Dumnegeu & Revo- 
luţia, singură aqueastă credință , produsse 
Şeloni şi Licurgi, Harmodii şi Aristogitoni, 
Leonidi şi Themistocli cu soldaţii lot, Aris- 
tii şi Timoleoni; 

„_ Homeri, Pindari, Saphe, Eschili , Sopho- 
cli şi Euripidi; 

Erodoţi, 'Thucididi şi Xenophonţi; 
Isocraţi şi Demostheni ; 
Pythagori, Socraţi, Aristoteli şi Platoni ; 
Apeli şi Phidii. . 
Pînă quând mai există timpul, pînă quând 

mai este un mâine tot, mai & un progies ; şi 
fără mişcare, fără "naintare, fără reforme sa- 
lutarii, fărb Revoluţid nu 8 progres. 
Primeniţi-vă, primeniţi-vă, 6meni, quă al- 

mintrelea vă împuţiţi de necurăţie şi de lân- 
86re. Primeniţi domoitorii qua, să nu deviă 
tyranni. i 
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Forţa materiei singută 8 0 besniţă fatală, 
„o durdă que stiivesce şi distruge cu greuta- 
tea. Numâi agera Putere a Spiritului, o p6- 
te dirige şi utilisă. 

ai 

- IV. 

|: In Palestina multul eră materie pasivă, 
| Gmbni învi chiţi “în rellele Egyptului, filii şi 

păţii 'aduestora cu aquelleaşi înclinări şi 
atine, cu aquelleaşi erori; şi intelliginţa, 

Spiritului eră între pugini. Sclavul innoran- 
ței eră o regulă generale; omul liber cu min- 

tea, şi cu inima eră o excepţid. 

In Hellada din contra, multul eră omu al 

naturei, descindent de protestatori în grăm- 

made de emigraţi , multul cră liber; şi pu- 
ginul conservd errorile şi prejudiile Egyp- 

tului ; Semideii, Heraclidii prin urmare au 
cătat să dispară. Servitutea fu o excepţiă. 

In Palestina sclavii nu putură fără stăpân 

şi pînd în fine querură un Rege. Mai ma- 

vele preot le dette în fine un rege; le spusse 

ânst qud nu & graţia lui Dumnedeu , ci pe- 

depsa, biciul lui pentru quererea şi faptele lor. 

— Eată originea regalității pentru chre- 

ştini que sunt continuătorii Mosaismului,— 

Regele 8 flagellul, iar nu voiea şi cu atât mai 
puşin. grația, quellui que mântue din casa 
servituţii. 

Sclavii abdicară şi la dreptul de alleggere. 
Le-au fost mult -quă au şi alles pe Saul şi 
pe David. Israel deveni Iudeu sau Judan, a- - 

dică partisan al dynastiei lui Iuda : 
Doă semenții întemeiară o dynastie. So- 

lomon qua să pâtă domni, se încercă a în- 

troducce idolatria, adoraţia Materiei sau a 
Forţei ; neputând ânsă a o stabili, întrodus- 

se dogma, Binelui şi a Răului, dette, dup- 

doctrinele Persei şi alle Egyptului, lui Dumă 

nedeu un adversariu , inventd pe Satan, cu 

alte cuvinte întrodusse pharaonismul ; re- 

noi pe Osiris şi pe Typhon; prin Sabaoth al 
lui şi prin Satan. 

Decesemenţii protestară, şi se despărţiră în 

Stat separat în quare se mai conservară legile  
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lui Moyse. Iudeii prefăcură aqueste legi din 
verset în verset qua să'şi potă legitimă abusu- 
rile şi privillegele, şi 6ttă doă versiuni de Bi- 
blie, a Iudeilor Hebraica ; şi a Israeliţilor, 
dintre quani fură şi quei şepte-deci, que o 
iradusserăd sub Ptolomei în hellenesce. 

Din desbinarea in Iudei sau Judani şi Is- 
raeliţi, urmară servitute în Babylonia, doe- 
tine antiliberali datine şi credințe anti= 
mosaice adduse din cetatea, Confusiunii ; a- 
istocraţie de nascere , pharisaismu , servi- 
lismu înaintea successorilor pharaonismului, 
Persilor, Ptolomeilor , Cesarilox, catastro- 
phe, dissoluţiă. 

_Şi printre aguestea, protestațiuni perpetue 
-din partea conservatorilor de libertăţi, de doc- | 
trine salutarie, de heroismu, protestațiuni şi 
aspirațiuni nalte şi nobili alle propheţilor, 
heroismu de Iudithe, de Macabei. 

Micul, meschinul, hidosul, servilul în pe- 
nere, şi marele, frumosul, şi liberalul în ex- 
cepţid. 

Cu t6te aquestea pharaonismul de ori un- 
de eră , de ori unde se adoptă, de ori-quari 
successor al lui, pharaonismul avea ochii puşi 
pe aqueste dos tevre, pe aqueste dot cuiburi 
unde Spiritul se agită să domâlle materia, să 
stabile equilibrul între Porţă şi Putere. Gre- 
cia şi Palestina sta în ochii Pharaonis- 
mului. 

Şi cu Grecia îupreună am uitat să spunem 
qud mergea în parallel şi Roma republica- 
nă, pentru quă avea tot credinţele Helladei. 
Peul ei eră tot Jupiter, tot Revoluţia, cu 
difierinţă numai quă originea Hellenilor eră, 
din emigraţi protestatori, şi a Romanilor de 
principi că Eneea şi de tâlhari că Romulu 
şi consorți. ID 

Pharaonismnl transplantat în Persia nu 
lăsd repaos Palestinei şi Helladei. 

Pharaonismul imitat de Philippu şi A- 
lexandru nu lassd repaos Helladei şi Pales- 
tinei. - 

Rennoit prin Ptolomei , corrupse de tot 
Palestina şi Grecia ; 
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Altoit în Roma, prin mysterele şi cultul 
Isidei, întemeiat de Cesar şi August, numai 
dette pace, nici nu mai lăssd viaţă nici Pa- 
lestinei, nici Helladei, ca şi Republicei Ro- 
mei. Tiberii, şi quei-lalți Cesari, successori 
adevăraţi ai Pharaonilor împliniră restul. 

Pharaonismul nu'şi săturd turbarea de quât 
quând distrusse republica Romei şi redusse 
ţerrele libertăţii Palestina şi Hellada în pro- 
vinţii alle imperiului păgân , qua să nu di- 
cem român; pentru quă tot mai eră un mare 
număr de republicani, que deveniră primi 
martyri ai Christianismului. 

Un singur despot, pharaon divinisat în 
Roma, Proconsoli în Palestina şi Hellada 
sub nume de Achaia. 

  

PERIODUL AL TREILEA. 
1. 

“ Hellada ânsă prin Socraţii şi Platonii sei, 
aflaseră cuvântul Logos; şi Propheţii Pales- 
tinui, vegătorii ei îl vedusseră mai din ainte 
şi aspirasseră la avenimentul lui. 

Cuvântul este principul tutulor legilor e- 
terme alle naturei materiali şi naturei spi- 
rituali. — Cuvântul eră la Dumnedeu, şi 
Dumnedeu este Cuvântul. — 

Cuvântul este focarul tutulor schinteieler 
divine alle raţiunii universali repărțite cu 
justiţie şi economie divină peste tot que viadă. 

Cuvântul este expressia intelliginței Spi- 
ritului, şi cu quât predomină materia Şi prib 
urmare Forţa, cu atâta, puterea, Cuvântului 
se impugineagă. — Unde este exclusivamente 
materia acolo cnvântul dispare cu totul. 

Tot omul îşi are partea sa, schintea de - 
cuvânt, . 

Omul corupt n'ascultă de cuvânt, 
Omul pervertit nu numai ascultă, dar 

nici nu scie de cuvânt. 

Unde sogietatea este corruptă şi perver- 
tită, unde, după disa profetului n'a mai re- 
mas pînă la unul, unde toţi s'au abătut, toţi 
împreună s'au înreutățit; unde n'a mai re- 
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mas nici i_quât să put degitul de sănetos pe 
corpul colectiv aleSocietăţii ; acolo que se 
făcu atâtea, miliarde de schinteie alle Cu- 
vântului universal ?.- 

'T6te aquelle şchinteie, qua, să gicem așă, 

se retragu şi :sâ adună că întun focar în- 
tun singur îndișid.; El singur cugetă şi ra- 

ționă quât toţi. Şi âquel mare phenomen se 
nunesce îincarnar ea Cuvântului. ” . 

De aqueea pretutindeni unde sunt mari 

viţiuri înt'o sogietate, acolo d'allăture cu 

dânsele sunt şi mari virtuţi în alte individe , 
spre a nu se rumpe eguilibrul. 

Varii şi multe geniuri se vădu în societa- 
tea antică a Helladei ; Virtute ânsă mase Ia 
un locu nu se vede de quât în Socrate quând 
se corrumpe societatea hellenă. 

Şi fiind quă „nici o societate nu se degra- 
dasse nici se corrupsesse ca în Palestina de- 

  

venită Ludee, aqui incarmaţia Cuvântului du- 
pd tâte legile eterne cătb a'şi av€ locul spre 

-- mântuirea umanităţii. Acolo corrupția eră 
mai mare, acolo şi tradiţiunile, credințele 
despre avenimentul unui: Redemptor, unui 
Liberator eră înrădăcinate. 

Omul căgut sa fost numit Adam după 
tradițiunile abramiene , Omul regenerator, 
Cuvântul incarnat â cătat a fi numit Adam 
quel nuou. Omul prin om a cătat să fiă re- 
generat; pentru quă şa văgut quă instru- 
mentul quel mai perfect al Spiritului prin 
quare îşi operă progresele salle este Omul. 

Pharaonismul roman al Cesarilor î îşi avea, 
originea în pharaonismul Egyptului , tot a- 
dică acolo unde că o protestaţiă şi principe- 
le Libertăţii îşi avură începutul şi se tran- 
splantasserb în Hellada şi Italia, precum şi 
în Palestina, 

Cuvântul, recunoscut de helleni, vădut de 
vedătorii Palestinei, se incarnă în Bethleem, 
dela Spiritul quel mai curaţ şi sânt, din si- 
nul verginităţii, şi se născă în presepiu că 
vitimul din proletari , spre a realță şi rege- 
neră umanitatea, dela picire, dela părţile ei 
quelle mai suffrinde şi mai abjecte. 

  

    

Sus umanitate! Dumnedeu este omu, şi 

omul & Dumnedeu; sus Selavule! ungere s'a 

pus pe capul tău, şi te-ai sacrat preot şi re- 

ge tot de o dată; Cuvântul eternu, Cuvân- 

tul Demiurgu îţi rounfee persâna de sa- 
cră şi inviolabilă. 

Toţi filii Laborii şi a ai Dureri , toţi pes- 

carii şi desmosteniţii, veniţi la dânsul, sus la, 
Golgotha, şi de acolo la victoriă; spargeţi 

porţile temniţelor, quăci Domnul vostru a 

spart porţile Iadului. 

Luaţi cu toţii Spirit sânt şi în tt lim- 

bele spuneţi pînă la marginile lumii nuvel- 
la quea bună. 

Quâţi sunteţi orbi, deschideţi | ochii la lu- 

mină şi la puttrea Cuvântului, şi vedeţi quă 

nu mai puteţi fi sclavi, averea altuia, 

Quâţi sunteţi surdi : audiţi o dată quă 
Dumnegeu-Libertâtea este Dumnedeu Cu- 
vântul. 

Quâţi sunteţi muţi, quâţi aveţi gura astu- 
pată de calluşul Cesarului, nuoului Pharaon, 
destupaţi-vă gurele, deslegaţi-vă limbele, şi 

strigaţi de pe accoperişele caselor qud sunteți 

toţi liberi, preoți şi Filii ai lui Damnedeu, 

fraţi în Cuvânt şi în torturele Crucii. - 
Popole-Lazar, se6lă din gunoiu, scâlă 

ânsuşi din mormânt şi ia'ţi drepturile, locul 
teii la s6rele Dreptăţii.” 

Ecclesie prostituată , Ecelesie - Magdali- 

nă , que îţi desveliai carmenii numai îna= 
intea quellor tari şi avuţi, que îţi prodigai 
profumele pe capul Cesarului şi Phariseilor, 

alle quării cugetări eră numai pentru des- 

fătarea, domnilor lumii ; 

Ecelesie. prostituată , depositara Legii, 

vino'ţi în sine, Magdalino, ascultă Cuvântul, 
mult ai iubit , mult ţi se vor iertă, păcatele. 

Popolul-Lazar, fratele tău, nu mai jace în 

gunoiu, nu mai & mort; a scuturat de pe 
dânsul linţoliul. | 

Myrul tău, de unde eră pentru capul Re= 

gilor şi Preoţilor, varsă! tot pe picidrele Fi- 
liului Omului, pe pici6rele umanităţii, peste 
popol que suppârtă tâte greutăţile.
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Perii capului t&u, tste cugetările adică que 
esu din capul tău, viiă tâte şi accopere aqueste 
pici6re, aquest popol îngreuiat de atâtea sar- 

cine; Cugetă,, cugetă , Magdalino - Eceles- 
sie, cugetă numai la popol pînă se va, ridică, 

cresce'l şi fă'i educaţia. 

Magdalino reintregită, de unde ai fost cur- 
vă şi rufiană Domnilor, de adi înainte esci 

Mireasă , Uxor , consârtă legitimă a Cuvân- | 
tului. 

ră este pe capul tău, mort ai fost şi ai în- 
viat, şi ai înviat Christu, adică uns preot şi 

rege, persâna ta, este sacră. 
„Ca preot singur ai dreptul, fără interve- 

nirea, nimului, a te rugă lui Dumnedeu în 

spirit şi în adevăr în tot locul şi în tot timpul. 
Nu localisă Divinitatea, în Ierusalem. 

Omule nuou, după cum este sacră persâna 
ta, aşa, este şi a apprâpelui tău. 

Prin urmare iubesce pe appr6pele ca ân- 
suşi pe şinețți. 

Que nui place să'ţi facă altul, nu facce 
nici tu altuia. 

Queea, que'ţi place săi facă altul, fă şi 
“tu altuia. 

A iubi pe quei que te iubeseu, o facu Şi 
păgânii. 

Tu iubesce şi pe quei que te urmescu, do- 
resce repentirea şi îndreptarea lor, binele lor, 
pentru qud în îndreptare commună, în bine- 
le commun stă şi binele tău. 

Eată împlinirea , 6t5 continuarea, Legii. 
IL. 

Ideele , doctrinele nuoă , protestaţiunile , 
tot progresul moral eşit din sînul Eeyptu- 
lui nuw'şi putusseră află locu nici în Egypt, 
nici ori unde doctrinele şi systema pharao- 
nismului se întemeiasse. 

Inachu şi Cecrope le dusseră la, descindenţii 
emigraţilor Pelasgi, la filii Naturei, 

Moyse le dusse din preună cu un popol in- 
vechit în servitute, în midlocul desertului, şi 
de acolo succesorul său, în t&rra, promisă. 

Que este în material aqueea este Şi în spi- 
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xitual, pentru quă Spiritul, am dis qud este 
correlativ şi parallel cu Materia. 

Frunda de qualitate bună n'are viitor, n'are 
viaţă în trunchiul învechit şi vermulos. 

Progresul, doctrinele salutarii eşite dint'- 
un popol în elita lui de 6meni , n'au viitor, 

p'au viaţă. nu pot av6 drept de câtate în a- 
quellaşi popol. 

Incarnarea Cuvântului se operd în Pale- 
'stina pentru qud acolo eră şi tradițiunile , 

Popole, myrul tot pînd la ultima, picătu-- | doctrinele lui Moyse, conservate, înaintate, 
propagate prin Propheți. 

Primii Chrestini se recrutară din elita, Is- 
raeliţilor, adversarilor continuatori ai Mo- 
saismului. Iudeii sau Judanii, nu putea fi 
apți spre a adoptă nisce principe şi doctri- 
ne que le renegasseră dejă de mult şi în qua- 
ri nu'şi ved6 de quât perderea intereselor şi 
predominării lor assupra popolului. 

Pe quând Pharaonismul Cesaxilor după 
que redusse în provinţie romană Hellada în- 
t6gă, redusse în ruine şi ler usalema, şi cre- 
deă quă libertatea s'a stins pretutindeni ca 
şi în t6tă Italia, din aquelle ruine alle Ie- 
vusalemei, din quelle familii fugare de Ju- 
dani şi de Israeliţi, eşird şi quâte-va famil- 
lie de Chrestini que se rizipiră în Asia mi- 
că, în Grecia, şi ajunseră pînă în cetatea Ce- 
sarilor. 

Priimi que veniră la Christianismu fură 

Grecii platonieni que cunoscea de cuvânt 

| de Logos, paste mare din stoici atât Greci 

quât şi Români, restul republicanilor din 

Roma şi din Italia, toţi selavii, toţi desmoş- 

teniţii, tâte victimele imperialismului, pha- 

vaonismului Cesarilor şi patricienilor. 

Cu quât se întinseră şi se îmmulţiră Chre- 
stinii, cu atât începură a devini redutabili 

6menilor Fortei, lumei vechi şi păgâne. Pa- 

tricienii, commerciauţii , toţi precupeții de 
corpuri şi de sufflete umane, toţi cămătarii, 
proprietarii de sclavi, toți agenţii şi sbirii 

forței, despotismului universal, deşteptară 

prepusurile Cesarilor, şi începură a persecu- 

tă pe Chrestini din tot imperiul că pe nisce    



    

“inemici ai ordinei, că pe: nisce destruetori ai 
E, i 2 ve A .. . 

tut»: “* hasilor pe quare se. întemeiă sogie- 
m 

tacea: 

III, 

Spre aşi facce quine-va o idee de societatea, 
vomână, se cuvine a'şi facce alt studiu spe- 
cial. In quâte-va linii vom arătă aqui quâ- 

te-va, punturi principali.” | 
Sub imperiu Cesarul, imperatovuteră Dum- 

nedeu; calul imperatorului 6nsuşi eră adessea, 
divinişat.. Loncubina, Cesarului eră o divini- 

tate, junele que ar fi avut onârea, de a fi ră- 
pit că un Gaimede în regiunile etheriene de 

Cesarul - Jupiter, a doa di avea altare din 

partea cetăţii întrege. 

Liberaţii favoriţi ai Patricienilor, tâtă par- 

tea commerciantă trafică cu vândare şi cum-. 
părăt6re de 6meni. 

Patricienele, curtesanele, audind quă băile 

în sânge uman țin pellea fragedă şi frescă, şi 

facu faa frumâsă , înjungiă pe t6tă dioa 6- 

meni cumpăraţi şi în sângele lor prâspet îşi 
făcea băile. 

Precupeţii de corpuri şi de'sufilete umane 
cumperă dela căpitani que se întoreea, dela 
xesbel, 6meni de sciințe şi de arte, captivaţi 
din cetăţile învinse, Retori, philosophi, ma- 
thematici , artisti. Cu dânşii formă colle- 
giuri de băeţi şi de. fete cumpărate, învăţă, 
pe unii sciințe şi arte, şi îi vindea câ băr- 
baţi instruiți cu prețuri forte scumpe; din fe- 
tele instruite , stahilia case de prostituţiă , - 
făcea actrice , istriâne. 

„ Prin sclavi architecţi se construia edifi- 
ciurile colosali , punți, monumente. Apollo- 
dor axchitectul que a construit puntea, lui 
Trajan a fost un sclavu , instruit şi educat 
ast-fel, 

Aritisanii şi meseriaşii , era, mai toţi 
sclavi; 6meni, geniuri că, Talma, ca Paga- 
nini, în aquei timpi ar fi fost nisce sclavi, sau 
nisce istrioni ; Gmenii că, Franclin, că Ara- 
gd, că Michel angel şi Raphael, că Rosini şi 
Mozart ar fi fost nisce sclavi. 

meni că eu quare scriu, că voi quât mă - 
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citiţi am fi fost mai rău de quât sclavii, am 
fi fost; nisce liberaţi. — Liberaţii era, mai ri 
de quât laquei ciocoi. 

Hei bine 6meni că quei “enumeraţi , cum 

suntem toţi Românii şi cum am fost în tot- 
dauna fără a fi patricieni din nascere ; aler- 

gau firesce a îmbrășişă dogmele şi credințe- 

le salutarie alle primilor ehrestini. Qudei a- 

dezea sclavul din societatea, română, era ar- 

chiereu în societatea secretă a Chrestinilor. 

Acolo află, egalitatea, înfrăţirea, acolo un-: 

gerea prin baptesmă, acolo ajutorul reciprocu, 

acolo consolaţia,, tâte virtuțile lumii antice, 
şi mai mult de quât tâte, o vivtute naocă, cu- 

noscută pînă atunci, Charitaţea, 

Virtuţile stoice eră, o umbră pe lângă vir- 

tuţile chrestine; heroismul Grecilor şi Româ- 

nilor nu se putea compară pe lângă heroi- 

“smul martyrilor chrestini. Dela tată pînă la 
pruncu, dela bărbatul que! mai viguros pînă 

la, muma, quea mai căldurâsă şi pînă la ver- 
ginea, quea mai timidă întrecea, tot herois- 
mul anticu. 

Curagiul şi paţiența martynilor punea în 
admiraţiă şi uimire şi pe ânsuşi carneficii lor, 
que lepăda instrumentele torturei şi alergă 
să moră şi ei aşă de frumos, invocând nume- 
le quellui crucificat pentru mântuirea sclavi- 
lor Cesarisinului, sclavilor Păcatului. . 

Primele persecuțiuni alle Israeliţilor cres- 
tinaţi fură numai în Palestina dela Judani. 
Autorităţile romane eră indifferinţi la incri 
minările Judanilor, quăci nu consideră chris- 
tianismul de quât ca o sectă din Judeea. 

In primul secol, avură timp chrestinii a se 
îmmulţi şi organisă subt indifferința Impe- 
riului. 

Dela Domiţian înquă, doctrinele lor şi nu- 

mărul lor începură a ânsuffiă prepus despo- 
tismului. | 

Unspregece mari şi oficiali persecuţiuni 
avură în tot imperiul, 

Răul Chrestinismului tot veni dela pha- 
raonismul Romei, Sântul Ioan Philosophul 
şi Evangelistul, ne descrie sub velul Apoca-
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Iypsii t6tă corrupţia Romei desnervate, nuoei 

Babylonie, şi prevede t6te persecuţiunile din 

partea, aquestei Prostituate que stând pe hy- 

dra cu şâpte capete, sârbe din cupa de aur 

sângele uman şi se îmbată de sânge uman. 

Sântul Ioan uită, qua să gicu aşă, reflele 
Romei Cesarilor quând prevede rellele que 
au să viiă peste societatea, sa Ecelesia Chre- 
stinilor dela Roma papală, şi attunci Prosti- 
tuatei îi dă numele quel mai teribil, quel 
„mai blestemat, numele de 666. (1) 

IV. 

Pe la începutul secolului IV Chrestinii eră, 
dejă întinşi în tâte părţile imperiului, în t6- 
te ramurele guvernului.. . 

Păgânismul eră, desnervat , batjocorit de 
sceptici că Lucian , şi ânsuşi de imperatori 
que îşi numiă caii membrii ai synodului sau 
congregațiuni sacerdoțiului păgân. 

Numai în chrestini se vedea suc de viață 
physică şi morală, apathia stoică , paţiența 
quea, mai exemplară, probitatea , blândețea, 
charitatea, solidaritatea, visată de Israel, he- 
roismul, t6te virtuțile în fin addusse Ja per- 
fecţiă. Viitorul eră al Chrestinilor, al Omu- 
lui nuou , peste lumea vechie que stă să ca- 
dă în ruine. 

In administraţid şi in tribunale, chresti- 
nii eră quei mai integri şi mai drepţi. 

In armată, chrestinii eră quei mai fideli şi 
mai heroi, pentru quă cu toţii, la ori que 
împregiurare, eră închinaţi Crucii, adică mor- 
ţii quellei mai cumplite. 

Constantin que aspiră la thron , vădi în 
Chrestini un mare element de speculaţiă , şi 
deveni protectorul lor qua să fiă susținut şi 
înălțat de dânşii. 

Prin Chrestini Consianţin se sui la impe- 
rin, şi nu vădă sicuritate de quât în părţile 
Orientului, unde: Dacia dejă eră 46tă chre- 
stină, şi în Hellada şi Asia mică păgânis- 
mul scădusse cu totul. 

Işi mutd residinţa în Byzanţiu, numin- 
(1) Que însemnea dă atinos, după sântul Irineu, 

Vedl nota aguestui număr, 
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du'l Constantinopole şi Roma nucă, Roma 
chrestină, . a 

Crestinii, ardicând Crucea, în lotul aequi- 
lei assupra stindardelor, credură quă Chre- 
stinismul a triumphat. Ansă vai! da: aqui 
înainte începe adevărata, şi seri6sa reucțid; 
adică idolatria mascată, parodia CI. 

nismului. 
Anc5 mai din ainte, papii Romei, văgenă 

desnervarea şi corruptia Romanilor , înce- 
pusserb a aspiră la dominația peste spiritul u- 
manități. Historia Ecclesiei vorbesce de Pa- 
pa Stephan I pe quari mai mulţi archierei 
îl declară de Antichristu.   Eugene Sue vorbesce în Mysterele Popo- 
lului, de Titricu agentul lui Stephan I în 
Gallii, şi desvălue planurile Romei papale. 
Aquest Titricu se făcusse chrestin , cu con- 
diţid dela Papa Stephan de a'1 ajută să viiă 
la Imperiu şi a realisă planurile sale anti- 
christiane. (1) 

Quine ne assicură quă Constantin navă 
assemenea tentațiuni, sau qu5 ambiția lui 
nu le-a căutat, cum se gice cu luminarea, 
quând faptele lui învedereagă o reacţiă şi o 
parodie totale a Christianismului ? 

V. 

Aqui este timpul de a vorbi quă una este 
Christianismul ca doctrină, ca un întregu de 
dogme salutarie că Lege sau Religid, şi alta 
este Ecelesia, 

Ecelesiă, după unii va să gică adunare că 
şi synagogă que în adevăr va să dică adu- 
naxe. După cum se vede ânsă în primul se- 
col, Beclesie va să qică societate, adică toţi 
chrestini quâţi se află intr'o cetate Gre-quare, 
cu toţii la un loeu formă o ecclesie, o congre- 
gaţid; şi prin urmare şi locul lor de adu- 
nare în quare se concertă despre alle com- 
munei şi se rugă lui Dumnegeu. Ecclesia nu 

eră templu. 
Ecelesiele , pînă la Constantin pe nicăiri 

w'avea drept de cetate.,de quât numai în Da- 

cia quare se emancipasse de Roma păgână   (1) Vegi Mysterele popolului, Vol. VI şi VII.



  

  

   
Aonperială âncă acer: şi pînă quând 

fură persecutate £ eră, “constituite în tâtă cu- 

răția şi simplitatea or de Apostăli. 

Dela Constantin Ecelesiele t6te: sau tâte 

congremaţiunile orcâimunităţile de Chvestini, 
au că să deviiă o singură sogietate sau 

“21 m ecumenică adică universale şi. fe- 
"x -vă, la quare dela început aspiră tâte 

xemâind fiă-quaie ecclesia, sau coprins auto- 

cephală adică de sine. (1) 

In sşnodul dela Nicea, unde presidd Con- 
stantin (să luăm bine a minte, unde presidd 

„ Cesarul Gonstantin) acolo se şi constitui una, | 
santă catholică (2) (citesce cecumenica sau | 
synodică pe românesce) şi apostolică Ecclesie. 

De aqui înainte Ecclesia, deveni officială ; 

şi instituțiunile, hiercharchia , regulele cum 
să se administre soșietatea chrestină, drep- 
turile gi datoriele ei se numirb Ecclesie, 

Alta fu ecclesia primitivă instituită de A- 

... postoli, şi alta: Ecelesiă -officială. 
„ Bcelesia, primitivă fu numită Mirâsa, lui 

Christ şi prin urmare Mater a Chrestinilor. 

Spiritul que viă înti'ânsă eră suffletul mare- 

"lui corp collectivu al Chrestinătăţii. Becle- 

sia primitivă eră schâla şi “focarul progre=- 

sului, 'Tote illustrațiunile secolului se addu- 
nasseră în sînul ei. Lumea vechie eră retro- 

pradă, stăționară, păgână ; tot progresul se 

operă în Bcelesie; * 
„Que se făcu cu Ecelesia, officiale ? 

Ecelesia, officiale deveni Concubina, Cesa- 

“ ului; fu totă la commandele şi la capriciu- 
vile lui ;_vibrigă a Chrestinilor, nu mai Gu- 

get de quât că tâte concubinele la toeletta 

"sa, la hierarehia, sa, la drepturi fără datorii. 

“Lăcomia o făei să nu mai învite popo- 
ul de quât la” paţienţă, 14 sufierințe, Ia 
privaţiuni , la lepădare de tote bunurile de 
pe pământ. Nuvella quea -bună, que -se tot 
da, de trei sute de anni, nu: mai fu pentru 

viaţa aqueasta, ci după morte în ceru. 

și Iadul păgânilor -pe quare îl sdrobisse |- 

(1) Vedi Instituţiunile Romaniei. 
(2) Catholicismul Vattunci dată. 
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Christu Redemptorul umanităţii întrege, Be- . 

clesia officială iar îl reînfiinţo pentru tie 

cuvintele vechiului Pharaonismu. 

Ohristu venisse qua să annunţe un sem- » 

preternu an al Domnului , adică să distrugă 

“tote carcerile, tâte închisorile de datorii, î6- 

te constrîngerile corpului... Cum putea Cesa- 

rul şi cămătarii fârd aquestea ? — Ecclesia 

veînfiinţă iadul qua să legitime pugcăriele, 

şi torturele. 

Papii, prelaţii făcură pact cu Cesar, şi 

disserd popolilor : 

«Fericiţi quei que plâng (find să le mâi 

promită vre o consolaţiă de quât după mârte). 

„«Daţi-ne, o popoli, tte averile, tote pă- 
mânturile, tot que aveţi a lăssă copiilor vo- 

gtri ,- tot. que este pre pământ să fiă al Cesa- 

rului şi.al nostru, al patricienilor, şi mai 

târdiu al principilor şi Baronilor. (dela dân- 
şii apoi le luă tot ei, şi quei despuiaţi de a- 

verile lor se allegea cu comorile din ceru.) - 
__«Respectaţi dreptul păgân. sau roman. 

Domnii să remâie cu sclavii lor, cu dreptul 
de'viaţă şi. de mârte assupra lor; cămătarii 

cu camăta, lor şi cu dreptul de a'şi vinde pe 

debitorii lor; precupeţii de corpurile şi de   
  

sufletele umane fiă cu precupeţia lor. 

«Legea romană sau păgână să, fiă legea, 
vâstră positivă pe pământ; Legea lui Christu 

să fiă o lege ideală, o utopie demnă delu- 

_mea, queea laltă.> 

„Şi Beclesia:officială, Prelaţii ţ țiind limba 
giul aquesta, , făcură şi mai mult, sărutară - 

' pulberea, picidrelor Seninătăţii salle Cesaru- 

lui; Cesasul le dette corâne imperiali (mitre) 

“şi tiare, mantii imperiali, titluri de pre - 

sânți, pământuri, sclavi, ete. 

Ecelesia primitivă eră suffletul societăţii. 

- Lăgea ei eră Pentateucul ; şi ea deveni ga- 

ranţia, Legii , adică Relege. 

Ecclesia officiale fu ca suffietul que ese. 

a) Una, eşte zâ mytouar orthodox şi alta to» . 

“nvtopasce catholicu; una este modesti, umâli Cu min 

te, şi altă săraci de minte, 

«Fericiţi quei săr aci de duh s sau de minte, ID.
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din corpu quând se lăssd a se despărți de 

Stat. 

cum putea Legea, lui Christu să fiă Relegea 

sau garanţia aquestui drept păgân? 

Şi daqua eră garanţia aquestui drept bar- 
bar, cum mai putea fi Legea, lui Christu? 

A despării Ecclesia de Stat, a giece : pu- 
terea Spirituale d'o parte şi puterea timpo- 
vale de alta, este una cu a despărţi suffletul 
de corpu. Și aqueastă absurditate, aqueastă 

violaxe que făcu să domine tot păgânismul 

tot idolatria, se numi marea, deslegare a pro- 
blemei soșiali. 

Singură Ecclesia federativă a Daciei , re- 
masse credinci6să miteasă a lui Christu, con=- 

- stituită după canânele Apostolilor; pentru 
quă se emancipasse de Roma păgână âncă 
dela Aurelian. | | | 

Nimicu nu fu d'amestecu între ea şi Cesar. 
Ea presidd neîncetat 17 secoli t6te cor- 

purile legislative,” qua Relegea să pâtă ga- 
anti Legea; ” 

Ea presidă la allegerea Domnilor. 
Ea pînă astăgi ne fu adevărată Mater, iar 

nu vitrigă, 
Ea, ne conservă numele de Romani, quăci 

ne cultivd şi ne conservă limba. 
Ea singură vorbesce si se roă lui Dum- 

nedeu în limba filiilor ei. 
De quând te-au batjocorit sbirii Cesari- 

“lor, o sântă şi prâcurata, nâstră Mater? De 
quând Ponteficii tăi deveniră stlavii Desfr&- 

__naţilor? De quând noi filii tăi sufferim cu 
apathie martyriul tău, despuierea, ta ? 

VI. ! . 
Ecelesia officială şi la, Resărit şi mai vâr- 

- tos la Appus înthrond şi consolidd din nuou 
Pharaonismul şi asservi Spiritul. 

De unde Ecclesia lui Christu fu atâţia se- 
coli sanctuariul şi focarul progresului, Ec- 
'clesia oficială nu numai stette staționară , 
ci retrogradă în păgânismu. 'Tâte progre- 
sele de aqui înainte se operară afară din st- 
nul ei, şi ea le persecută, 

Daqua Legea Statului eră dreptul roman, . 

  

  

Spiritul lui Christ allungat din altar, se 
pusse peste laici, peste quei drepți cu inima, 

De aqui apoi protestațiuni în tâte părțile. 
Primele protestaţiuni fură la Appus în con- 

| tra lui Stephan I papa Romei din partea ar- 
chiereilor. Şi fiind quă Cesarul p'attunei n'a 
vea nimicu d'amestieu cu Ecclesia, Stephar, 
neprotegiat de tyrannie, remasse cu numele 
de Antichristu. 

Protestaţiunile dela Resărit fură învinse 
de fulgerile anathemelor Ecelesiei officiali 
protegiate de Cesar. | 

Primii protestatori ai Resătitului fură ne- 
.| Voiţi a se refugiă la Barbari, la Păgâni. — 

Nestorienii allergară la Arabi şi îndoctri- 
nară'pe Mahomet a veni să proteste cu sa- 
bia în mână. - | 

Cu sabia în mână să proclame egalitatea, 
„cu mână înaltă să dea Gmenilor quâte a fost 
promis Christu. Cutedd să spuiă Popolilor 
qud el este Spiritul consolator que a promis 
Christu quă va, trimitte după dânsul, 

- Ansă vai! Spirit consolator, spirit de li- 
bertate şi egalitate propagat în stirpe ara- 
bă, în stirpe dejă forte vechie; stirpe aptă 
spre a servi despotului, qua, să pâtă domină 

“că tyran în huzar, 
Frungă de arbure delicios altoită în tul- 

pină vechie şi vermul6să; vin nuou şi gene- 
105, în butie vechie şi dogită, după expressia 
Evangeliului. 

Islamismul nu făci de quât să arreste cor- 
rupția în Byzantiu ; a mântui Ecelesia, de a 
deveni concubina Cesarului. Sultanii n'avu- 
r5 nimicu d'amesticu cu Eeclesia. 

Islamismul că o protestațiă armată, încu- 
“agid şi susțină t6te protestaţiunile. 

In Occident protestaţiunile Valdesilor, şi 
Albinesilor fură înnecate în sânge, si reduse: 
în cenuşă pe rugurile papilor, 

Libertatea consciinței , din preună cu A- 
belargii, Ioanni Husii, din preună cu Hu- 
“ghenoţii, avură milline de martyri. 

Annalele inquisiţiunii facu limea a se spăi- 
mântă de torţurele Papalității. 
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 “Tather şi Calvin appar că Protestaţiă i in- 

camată şi triumphătâre, şi liberă jumătate 

Europa de Pharaonismul papal. 

„Libertatea consciinței devine o dogmă mai 
în t6tă Germania , În Ungaria , în Elveţia, 
în Engliterra, şi mai târgiu în America. 

Aqueastă libârtatea Minţii, inventă Con- 

stituţia şi smulse vârga de fer din mâna ab- 

solutismului. | 
Şi protestanții Eur opei ţot-d'auna, au sym- 

pathisat cu protestanții Asiei. Engliterra a 

susţinut în tot-d'auna, Turcia ; de quâte ori 

au intrat Turcii în Austria papale, tot-d'a- 

una s'au bucurat Ungurii şi Germania, Pro- 

testantă, 

_ Revoluţia religiâsă addusse Revoluţia po- 
litică; pentru quă gueea, que crede omul, am. 
vaai iso, aqueea, şi realisă în faptele salle, 

în modul relaţiunilor salle soțiali şi politice. 

Franșa catholică, prin protestaţiunile sal- 
le preferi a deveni sceptică şi athee de quât 

să remâie papistă; şi quând văqă qud nup6- 

te alt-fel a se mântui de jugul pharaonicu 

al dreptului divin, sperid lumea, sbucind thro- 
nurile prin Protestaţia ei armată „prin Revo- 

luţia quea, mare voiu să dicu. 

Jos cuthronul şi cu altarul! ! fuţipetul quel 
mare, jos cu relegea,! şi ardicară statua, Ra- 
țiunii. |. 

Raţia fu Divinitatea Prangei. Ansă que 
este Raţia de quât Logos, Cuvântul ? 

«Cuvântul eră la Dumnegeu şi Dumne- 
deu eră Cuvântul.» 

Avea, consciință aquel popol revoltat de 

que dicea şi que făcea quând proclamă, pe 
Dumnedeul lor quel' Nuou ? 

Eră o rentiirnare systematică precuge- 
„fată dela atheismul eneyelopediştilor , dela: 

„scepticismul volterian la, vera şi primitiva 
Chrestinătate, la vera, liberare a umanităţii? 
sau up insţinct, o lege'eternă a Omului de 
a căță lumina quână 3 la întunerecu, de a 
alergă, la Raţid quând se. vede victima Er- 
rorii, de a. quere Libertate quând se vede în 
senile: ?   

ză 
4 

SPIRITUL ŞI MATERU 35 

Quând Francesii strigară jos cu relegea,! 

eră un semnu quă simțisseră pînd în 6se quă 
Relegea catholică nu mai eră garanţia Legii, 
adică a Raţiunii; 

VII. | 

Omul are în adevăr , instinctul sau legea 
înscrisă, să quâră apa quând are sete, duând îi 

ă frigu să caute căldura, şi quând & victima 

errârei să caute al mâutui Adâvărul sau Ra- 
ţia, să sfarme altarele Minciunei şi să aler- - 

ge la cultul Raţiunii. 
Ansă învăţul sau deprinderea, cu trecutul, 

preţinerile şi prejudiţele cu quare s'a cres- 

cut, îl facu fârte adessea, quânii va să 6să 

dinti”o erxâre, să dea în alta. quând va să 

abandâne o systemă să cadă în alta cu totul 

_contrariă şi tot atât de pernicisă. 
Revoluţia mare a Frangei distrusse şi thro- 

nul şi altarul trecutului, desființă şi regali-. 
tatea şi.sacerdoţiul ; ânsă que. pusse i în lo- 

cul lox ? 

— Republica ; şi după datinele remasse 
din historie după educaţia que avussesse Fran- 
șa, Revoluţionarii nu putură de quât a imi- 

tă pe Bruţii que allungasseră pe Tarquinii | 

şi înființară o Republică unitară centralisa- 

tă, cu tâte dregătoriele, cu t6tă nomenclatura 
republicei romane. In locul despotismului u- 

nui rege, înființară despotismul Capitalei. 
De n'ar fi fost preţinuţi, ar fi inventat , ca 
stirpea, germană, iar mar fi imitat. 

Nu luară lecţiă din historie quă unitatea, 
este mama, despotismului, fiă regal fiă repu- 
blican , şi quă republica unitară sau încen- 

trată adduce fatalemente la imperiu, şi dela 

imperiu la tyrannie nucă, la disoluțiă, la, sta- 

rea unui: bas imperiu, unui imperiu byzantin. 

Despotismul unei capitale, despotismul a 

mii de despoţi & cu mult mai împilător de. - 

quât despotismul unui singur om; şi Repu- 

plica incentrată ne mai putând a se reîntâr- 

ce la regalitate , cade fatalemente sub dic- 

tatura unuia din republicani, unui imperator. - 

_ Republica şi tot guvernul coistituţional 

este quel mai nesufferit şi -quel mai dete-
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stabil dir guverne, daqua nu: assitură mai ân- 

_ 4âiu inviolabilitatea individuale, şi inviola- 

bilitatea collectivă, -daqua, nu respectă libex- 

tatea persnei, şi cu atâta mai mult a com- 

munei, şi cu atâta mai mult a judeţului que 
se compune de mai multe persâne. 

- „Prima republică model que appără în lu- 
me după legile eterne alle naturei , fu repu- 

„ bliea, soşietăţilor sau -ecelesielor chrestine. 
„ Bcclesia, primitivă saerd mai ântâiu prin 

baptesmă şi: ungere individul, persâna, şi 
communitatea, sau communa compuindu-se 
de pers6ne' inviolabili. şi libere, sacrate, Ec- 
clesia sau cemmuna deveni şi mai sacră şi 

- mai inviolabile, autocephală sau independen-. 
tă de sine. — Şi în fine, ecclesie cu ecelesie 
independente formar5 Episcopate' kyriarche,. 

„adică suverane, Apoi Archiepiscopate, apoi 
n Patriarchate, şi tâte înpreună o Bcelesiă a- 
" cumenică sau universală cu an cap. nevăţut 

- Christu. 
a Bcelesia Chrestină primitivă “aette mai 
o ântâiiL un model de o republică federativă, 

Ş „Aare singură este după legile lui Dumne- 
. - deu. (1) Eeelesia Appusului apoi după Ss 
Ri tema, pharaonică deveni despotă absolută cu 

un singur centru. — Fată causa protăsta- 
țiunilor şi a desbinărilor, şi a căderii mai 
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  târgiu a papalității. 
Ecclesia Resăritului conservând systema, 

federativă şi naturale , înceţaxă protestăţiu- 
nile în sînul ei, şi va ave înainte seculi de 
durată, că și systemele planetare. 
„După systema federativă, a Ecclesiei he- 

“săritului sau după un instinct natural al 6me- 
| nilor, Republica Elveţiei, creată de Geriuani - 

Da - departe de-a fi unitară sau. încentiată., .se 
- “constituă în republică federativă şi va, dură 

secoli ,. pentru quă” respectă, libertăţile şi în. 
„ dividuali şi collective. - e 
„Pentru aquellaşi cuvânt «putu să se con- 

| solide, Şi să dure şi să prospere Republica 
(1) Yedi Tpstituţiunile Romaniei, şi articolul ur- 
mător : 

Concenjr area,   
Nici încentrare mici „descentrarea, ci 

  

,    Americei. septentrionali, pentu a $ 
stitui în Democraţie federativă.. 

Franga de 'doă ori proclâmă “epublica , 
şi de _do5 ori căgi subt dictatura impe- 
vialismului, pentru quă de două ori imită 

republica unitară, încentrată, despotică a 
Romei. e 

" Aqueasta este natura vepublicei unitare : 
| quând este anarchie în capitală, anarchie să 
| fă în tâte prov ințiele ; şi qnând este despo- * 
tismu în capitală, despotismul să domine 
peste tot. 

Ori guine a luat systema, pharaonică: ca 
pharaonii a păţit mai curând sau mai târ- 
diu; „quine s'a: oppus şi s'a luptât în contra 
naturei , pînă în fine a cătat să cadă pentru 

ud pînă în fine ot natura învinge. 

Şi: Natuva nu este de quât legile înpreună 

şi alle Materii şi alle Spiritului que nein- 
cetat tind spre a stabili şi manține: equili- 
brul între Putere şi Forţă, Nimeni să nu bra- 
ve nici Patalitatea, nici Libertatea. 

VUL 
Eatd causa pentru quare nu. dud. -primă 

"republică a „Frangei şi căgă sub dictatura 
imperalismului, şi apoi sub vestauraţia bur- 
boniană, şi apoi, qua să cerce, se sculă. cu 
altă evoluţiă orleanistă la 1830.- 

Cu a treia-revoluţiă la 1848 proclamb iar 
Republica unitară. Saţii , Gmenii de atâtea 
systeme mai mult şi mai puşin pharaonice, 
în a doa Republică se arătară -Cecropi şi 
Moysi nuoi, spre a propune vemediuri radi-- 
cali multe şi vaxii,. | Ă 

Una din vocile quelle mai mari fi şi ă 
lui Prudhon, quari fu ci atâta mai mare cu 
"Quât se pări mai paradoxală. ' 
> Ansă que a gis el mai mult, Sau que a, 
dis mai. puţin de: „quât Ceerope şi de quât 
Moyse ? 

De a-dis Moyse qud Osiris nu € *Dunane- 
„deu ci Satan, tot aşă a, dis şi. Prudhon -qu5 

' Dumnegeu & Satan, qud adică, Dumnegeul 
quare susține pe despoţi nu pote fi de quât 
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susţine phaaoisnaul. dapal i nu d de quât 
protectorul Despotisrilui. 

Şi quând a dis! qu5 Dumnegeu a murit ; 

“n'a, înțeles re qud Protectorul despoţilor 
neputând fi Dumnedeu.. „de quât o ficțiune 
că Osiris; nu niai pote există, înaintea, lumi- 

- ei sau adevă &rului?: 

“Quând Prudhon a qis-qud a murit; Dum- 

negeu- Satan , adică divinitatea satinică, şi 

quă Dumnedeu quel nuou şi quel adevărat 
este Omul sau Umanitatea, în que a fost con- 

trariu doctrinelor lui Christu quarele. a fost 

Expressia, Cuvântul lui Dumnedeu? | 

"Doctrina lui Christu nu ne assigură tot 

aşa quă- Dumnedeu s'a, făcut Ommu qua să 

„facă pe Ommu Dumnegeu ? Quând Prudhon 

- dice că şi Revoluţia quea mare quă Raţia 

este Duninegeu „au mu şi “Christianismul a 
dis quă Dumnedeu este: Cuvântul ? 

“Pentru due unul să paie Gmenilor para=- 

doxal, şi Christianismul şi Mosaismul nu?— 

"Pentru qud nea orbit, Pharaonismul nuou. 

(Quât pentru ideile sogiali alle lui Prud- 

bon vommiu vorbi eu altă ocoasiă vedi Bi- 

blicele paginea 109—118). 
- Mosaismul a fost protestaţia în conbta | 

Pharaonismului egyptean. 
Christianismul, protestaţia în contra Pha- | lui atot bun. 

tadnismului: roman. 

_- Islamismul, protestaţia în contra pharao- | 
nismului Byzantin. 

Și Revoluțiunile Francei protestaţiuni î în 
contra, pharaonismului papal. şi regal.- 

Ansă tot que uiau propus Gmenii Frangei, 
este systema federativă , şi Libertatea, nu 
pote avea viață în systema unitară. |. 

„Frana se compune, de o stirpegallică ve- 
„. Chie quare crescută în datori, quare a fost 

pasivă, şi de o stirpe trancă măi nuoă qua- 
„__xe venind cu dreptul sabiei, a fost activă. 

Systema unitară; fatalemente: va domină 
 maltînt'â Gnsa ca şi în Egypt, şi pentru popolii 
-.. que dorescu în adevăr Libertatea, Franca nu 

“pote fi luată de model. Locul Jibertăţii este 
„. America, . Acolo în ţulpina; sălbatică sau al- 

  
-idolatrie ,   
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toit ideile quellor que au voit 4, au putut 
liberă, Europa, acolo aquelle idei pot să aibă - 
"viaţă şi. viitor.. 

a 
Fiind quă vorbirăm mai sus de mosaismu, 

christianismu etc., ne. addusserăm a minte 

| a arătă şi puntul de plecarea şi calea, pro- 

gresului credințelor sau religiunilor, 

Puntul de plecare al simtimentului reli- 

gios la sălbatici este Peticismul. să 

„ In prima lui etapă la Barbari este Theo- 

crația. | 

In a, doa etapă la civilisați sau cetățenii - 

“sau poleiţi, qua să nu dicein spoiţi, e este. ido- N 

“latria. 
Cu quât omul se mai îablângesce, se mai 

moralisă sau se harmonisă, cu atâta ese din . 

şi religia; lui devine anthropola- 

trie, adică adorarea' Omului. , 
Christianismul , quare este Religia şiito- 

„rului ennunţată ca o bună nuvelă de acum . 

dod mii de anni apprâpe "'naintd.şi mai de- --* 

parte cu facultatea de a adoră. Religia, lui -- 

“Christu este ptocholatria, adică adotația pro- 

letaiului, a săracului. | 

. Ptocholatria este religia Omului reintre- - - 

| git, omului în adevăr liber, religia gpiritu- 

«Am: fost gol şi nu nraţi îmbrăcat. . 

<Am fost flămând şi nu "mi aţi. dat să 
1 mănânci. 

"" aAm fost setos şi nam ati adăpat. | | 

«Am fost pe patul ltngârei şi “nu mraţi 

căutat. . 
- «Am fost în temniţă şi numațicercetat.> 

4 —Quând , Dâmue ? 

„«—A. fost fratele. meu săracul.» 

Eat cultul que voiesee Christu = Logos, - - - 
Christ Raţia, dela Omul quel Nuou. , 

Innoitu-ne-am , 8aui am iemas tot în O- 
mul vechiu? . - e 

„ Ajunsam: în era Chavitaţii, sau suntem 

âncă tot; în civilisaţid, în -idolatiia pătirnilor 

că Hellenii lui” Pericleu şi, "că Românii lui, 

Aupust; 2 ” : n :
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Quâţi-va,. Gmeni nuci şi charitabili, quâţi 
va, adevăraţi chrestini Qin secol în secol nu 
pot âncă înființă Chrestinătatea, Reacţia i-. 
dolatriei moderne dată dela începutul seco- 
lului IV, 

Sau numit 6menii chrestini cu milliâne- 
le, dar pentru que mai sacrifică mii şi mil- 

line de hecatombe Deului Marte Deului 

Resbel ? 
Pentru que cultul Viţellului de aur este cul- 

tul quel mai mare şi quel mai întins? 

Templurile Venerii au schimbat numai 
„. numele, | 

" Templurile lui Bachu au schimbat numai 
“numele. 

„ Preotesele Venerii şi alle lui Bachu; nu 
sunt în fiinţă? 

Que schimbare sa făcut. daqua lui Plu-. 

ton i s'a schimbat numele în Satan, şi ia- 

“dul, după que 1 a surpat Christ, s'a reedifi- 

cat, s'a restaurat şi mai terribil de Papi? 
Papii, prelaţii, toţi călugării, citind Evan- 

geliul imitat'au pe Christu, sau au îmmul- 
țit şi rafinat hipocrisia şi răutatea pharisei- 
lor şi'şi au făcut dinti'ânsele virtuțile quelle 
mai principali? 

Nu suntem âncă chrestini, ci tot civili 
saţi idolatri, cu nâulte resturi âncă din 'Theo- 
crația Barbarilor şi din Feticismul selba- 

“tăcilor. 
Mai are mult Spiritul pînă să cultive ma- 

- teria, s'o harmonise, şi să stabile equilibrul 
între Puterea lui şi forța Materiei. Tot For- 

"ţa predomină. 

X. 

Consultând quine-va historia, luând d'a- 
- rendul stirpele umane şi popolii lor unul du- 

pă altul, începând. dela, Negri pînă la, quei 
imai albi, nu vede de-quât un progres con- 
tinuu, din perfect în mai perfect; un pro- 
gres, voiu să dicu al Puteri Spiritului assu- 
pra forței Materiei. 

Calea aquestui progres se pare lungă; â ân- 
să 5 materia fiind nemărginită ca şi spaţiul , 
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şi Spiritul fiind nemărginit că şi timpul, prin 
urmare şi progresul cată, să fiă nemărginit 
şi infinit că şi Spaţiul și Timpul. 

Lungă dar & callea progresului, pentru quă 
lung şi lungu 3 travalliul Spiritului pînă să 
învingă inerția Materiei que este nemărgi- 
uită, pînă să ajungă a stabil equilibrul în- 
tre Putere şi Forţă, între Libertate şi Fata- 
litate. | „- 

'Theoriă, que am stabilit despre natura Li- 
bertăţi şi a Fatalităţii, am probat:o cu his- . 
toria phaşilor sau etăţilor umanităţii, şi fiă- 

quare cititor se p6te convinge qud ori unde 
a predominat Materia, acolo a predominat 
Fatalitatea, şi Forţa. 

Cu quât omul aste mai înnorant, mai ap- 
prâpe de bestie, mai apprâpe de asprimea, - 

petrei, cu atâta, este mai fatal, patimele lui 

mai violenţi şi egali forţelor materiei. 
Omul que se assemănă Bestiei, devine mai 

fatal de quât avalanga que cade din munţi, 
„mai fatal de quât bomba que scapă din țâva, 

tunului, | 

„Omul cu quât-este mai mult materie , cu 
atâta, quând este domnu devine despot, quând 

"este selavu, n'are de quât inerția materiei , 

sdrobită de ciocanul forței; şi quână se revoltă 

de multele sufferinţe nu se destâptă în elde ; 
quât forţa materiei, forța, salpetzei, forța va- 
p6relor que sparge şi sdrobesce, forța leului 
împuns, forţa elephantelui turbat. 

Omul materie nu este de quât or sclav, 
or despot; nu cunâsce de quât dreptul quel- 
Jui mai tare. Despre dreptul quellui mai de- 

bil n'are alţă cunoscință, de quât simţirea 
que "i-a dat natura, că tutulor animalelor 

pentru puii lor, o simţire periodică, | 
Ori-unde şi ori-quând Spiritul n'a ajuns 

teria, acolo 6menii nu sunt de quât unii des-. 
poți şi alţii sclavi, şi: tot acolo esu şi pro- - 
testatorii şi reformatorii quei mari. | 
“Şi mintea aquestora, fiind equivalentă . 

minţilor que sar cuveni să aibă toți contim-   poranii lor, Mintea lor colectivă. que pro- . 

âncă'a cultivă, a înnobilă şi harmonisă ma=
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Pentru quă Spiritul în mpiscarea sa con- 

tinuă neputând â se arrestă, daqua forța ma- 

tevială îl arrestă, cu quât îl comprimă mai 

îndelung, cu atât în explosia, lui, qua să di- 

cem aşă, se răpede mai depazte în viitor de 

quât unde eră să ajungă prin mersul seu re- 
gular. — De aqueea, Revoluţiunile se avântă, 

prin mari bonduri; în quât 6menii nu mai 

cunoscu terrâmul politicu şi sogial pe quare 

sunt avântaţi. | 

Eat causa, Actiunilor şi Reacţiunilor î în 

popoli; şi €td pentru que errorile , prejudi- 

țiunile, preţinerile se succed din generațid 
în alta. — Sclavii nu sciu să fiă liberi, şi 

despoții nu seiu să fiă domni , precum inno- 
xanţă nu pâte fi sciință. 

Şi quând sciința se constitue, quând ade- 
vărul se manifestă, mai are nevoie âncă de 
secoli pînă să pătrundă massele, fântru quă 
massele din trecutul lor sunt mii mult; de, 
quât corrupte, sunt pervertite. (1) - - 

De aqueea Baceon a gis quă de ar-fi cu 

putință să pâră t6te sciinţele să pârdă Omul 
cu totul memoria trecutului, tâtă aqueastă 

Raţiă umană fagonată sau pervertifă , şi să. 
încâpă din nuou callea progresului. 

Quând o dată se vumpe equilibrul, quând 
0 balanță stând în cumpenă se mişcă, prin- 
to forță 6re-quare şi appucă o parte la val- 
le, equilibrul nu se stabilă numai de quât. 
Queea-laltă parte trage mai cu aqueeaşi for- 

-ță la vale, şi aşă quând în sus quând jos, 
abiă după mai multe legănări sau. sbucinări 
se restabilă equilibrul. 

Din Pharaonismul Egyptului, avântându- 
se Spiritul în idealul lui Moyse, lui Cecrope 
şi lui Xakia, Pharaonismul , prin reacţia sa 
își ia forțe nuoă în Persia, î în Palestiua prin 
iudaisnu şi solomonismu, în Grecia, prin 

(ID) A 6 un omu sau un popol stricat, rupt, plin 

de plage şi de ulcere materiali sau morali, tot este 
Sperănţă de a se drege, de a se repara, a fi ânsă 
pervertit sau întors pe dos ca un ciorap....Que pâte 
facco cu densul un Moyse sau un Socrate, or Luther? 

    

1 Phitipisanu,  Alexanărismu Şi epicurianismu, 
în Roma prin Imperialismu, 

Din aqueastă situaţiă spiritul sagită prin 
gr iteme pei, 

Platonismu şi Christianismu, și CAD taie a: i 
coli, Materia prin greutatea sa, titage e dăit 

„laltă parte, pînă quând îşi restabilă cultul, 
prin nuoa idolatrie a Papalității şi a nuou- 
dlui drept dis tot divin. 

Spiritul sagită prin protestaţiuni şi revo- 
laţiuni nuoă, din (ue în que cu atâtmai pu- 
gin violenţi, cu quât predomină Spiritul sau 
sciinţa, pînă quând, îmmulţindu-se, popula- 
risându-se sciința , matorindu-se popolii se 
va stabili equilibrul între Spirit şi Materie , 

şi prin urmare între Libertate şi Patalitate, 
între Putere şi Forță. 
“Cu quât wii popol sau un Stat ese din a- 

„quest timpu de ţransiţiă que se dice civili- 

saţiă , poleire sau spoitură, cu atâta vedem 
quă se împugină Forţa şi se măresce Puterea. 

In Europa Englesii sunt mai 'naintaţi pe 
callea, progresului, şi acolo cu atât despotis- . 
mul “te mai domol, cu quât Spiritul este 
mai:convingător. | 

In America, unde în arbure nuou saual- - 

toit liberalismul engles, Libertatea este ele- 

mentul de viaţă, fără de quare n'ar putea, 

trăi 6menii; şi Guvernul fiind potent; n'ăre 
necessitate de forță. 

In America, şi Elveţia guvernul are Pute- 
rea Adevărului, iar nu forţa hydrei cu mii 

de capete, adică a Minciunei. Guvernele eau- 
tă a convinge iar nu a învinge. 

- — «Legitime Domnu al Cerurilor, Conso- 
latorule Spirit al Adevărului. 

Quarele pretutindenea esci şi t6te le î îm- 

plinesti. 
Thesaurul Bunătăţ loga 

viaţă! Yvus 

Vino, şi'ţi pune A alea 
nostru şi ne cur dd mă; ul şi ăiste 

tribulația; şi salvă. Bun dar m XI A 

ÎNSEMNARE 
Quâte am disîn 39 de pagine î în estisa 
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