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realitate, templele erau bine ferecate vdzului lumii intregi, iar
sotilor nu le era dezvdluit nicidecum drumul subteran.
in ceea ce md priveste, mi-e greu sd-mi inchipui cd asemenea lucruri au putut fi practicate micar o data. Tbhr-si, Herodot
ne asigura ci la al optulea si ultimul etaj al superbului turn al
templului lui Belus din Babilon se gisea un pat magnific in
care se culca in fiecare noapte o femeie aleasi de cdtre zeu.I'a
fel se intdmpla si la Teba, in Egipt. Atunci cAnd preoteasa oracolului lui Patar din Lycia trebuia s?r profetizeze, trebuia mai
inainte ca ea si se culce singuri in templul unde Apollo venea
si o inspire.
Toate acestea s-au intamplat in cele mai adAnci tenebre
ale pdginismului si intr-o weme in care ritualurile pigAne nu
constituiau subiectul contradictiilor; dar, in opinia crestinilor,
Saturn din Alexandria lAsa noptile in templul s?ru weo femeie
pe care-i pldcea s-o numeasci prin gura lui Tyrannus, preotul
siu. Multe femei primiserd aceastir cinste cu mare respect,
neplAngAndu-se de Saturn, degi acesta era mai in vArsti si cel
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mai putin galant dintre zei. Pdnit la urmd s-a gasit una care,
culcAndu-se in templu, isi inchipuise ci nu s-a petrecut nimic
neomenesc de care Tyrannus sd nu fi fost capabil. Ea l-a avertizat pe sotul sau, care l-a dat in judecali pe Tyrannus. Nefericitul a mirrturisit totul, si atunci si fi vdzut ce scandal a fost in
Alexandria!
Aqadar crimele preotilor, insolenta lor, diversele evenimente ce-au dat la iveali sarlataniile lor, obscuritatea, incertitudinea si falsitatea rispunsurilor ar fi discreditat oracolele,
producAnduJe intregul declin, in weme ce pigAnismul nu era
pe sfArsite.

Dar acestor cauze li s-au adaugat altele straine: mai intAi
marile secte ale filosofilor greci care si-au bitut joc de oracole,
apoi romanii, care nu se foloseau de ele si, in sfirgit, crestinii,
care le detestau si care le-au abolit odatir cu pigAnismul.
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PRIMUL MOTIV PENTRU CARE
VECHII CRE$TINI AU CREZUT CA
ORACOLELE LI SE DATOREAZA
DEMONILOR. ULUITOARELE
POVE$Tr DESPRE ORACOLE $I GENrr
Antichitatea este plini de nu gtiu cdte poveqti uluitoare si
de oracole atribuite doar geniilor. Nu vom da decAt cAteva
exemple reprezentAnd lntreaga panoplie.
Toati lumea gtie ce i s-a intdmplat navigatorului Thamus.
In weme ce vasul siu naviga pe lAngi cAteva insulite din Marea
Egee, vAntul a incetat brusc. Toti oamenii de pe vas erau treji,
majoritatea chiar isi petrecea timpul la un pahar, cAnd se auzi

^

dintr-o dali o voce venind dinspre insule, carel chema pe

Thamus. Acesta s-a liLsat strigat de doui ori firi a rispunde,
dar a treia oari a dat curs chemlrii. Vocea ii poruncea, atunci
cdnd va fi ajuns intr-un anumit loc, si strige ci marele Pan era
morl Toati lumea a fost cuprinsi de spaimi si groazi, iscandu-se
discutii daci Thamus trebuia si dea curs cererii; insi acesta a
tras concluzia ci., daci vAntul le-ar fi fost prielnic ca si treaci
pe ldngi locul stabilit, nu avea se faci nimic, dar daci linistea
mirii i-ar opri acolo, trebuia si duci la indeplinire porunca.
Deoarece sa intAmplat ca linigtea mirii siJ surprindi chiar in
acel loc, a inceput si strige cu toati puterea ci marele Pan a
murit. Numai ce s-au auzit din toate pi4ile plansete 9i gemete,
ca .si cdnd o mullime de persoane ar fi fost surprinse .si indurerate de aceasti veste. Toti cei de pe vas au fost martorii intAmplirii. Ia scurti weme s-a dus vestea panl la Roma, iar
impiratul Tiberius, wdnd sil intAlneasci pe Thamus, a adunat
invitati priceputi in teologia pigAnri, ca si a{le de la ei cine era
rnarele Pan, ajungAnd apoi la concluzia cd era fiul lui Mercur si
al Penelopei. Aga relateazi Cleombrote aceastd istorie, in dialogul in care Plutarh vorbeste despre oracolele care au luat sfdrsit, spundnd cA o stie de la Epitherses, profesorul siu de
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gramatici, allat pe vasul lui Thamus cind s-a intAmplat
minunea.

Thulis a fost un rege al Egiptului al cfu:ui imperiu se
intindea pSni la ocean. Se spune ci el a fost cel care a dat
numele de Thule insulei denumite acum Islanda. Se pare ci
imperiul

siLu se

intindea pAni acolo. Acest rege, impiunandu-se

cu succesele qi bogi{a sa, s-a dus la oracolul consacrat lui
Serapis gi i-a spus:
Tu, care esti stipAnul focului si care guvemezi metsul
cerului, spunemi adevdrul. A existat pi va mai eista weodad
cineva Ia fel de puternic ca mine?

-

Oracolul i-a rispuns:

- in primul rAnd, Dumnezeu, apoi cuvantul

9i duhul

laolaltA, cuprinse intr-o singurd fiinli a cdrei putere nu are sfArs.it. Tu, muritorule, a cdrui via,td este nesigrd, sd pleci de aici
fdrd zd,bavd!
Iesind de acolo, Thulis a fost injunghiat.

Eusebius a extras din scrierile lui Porphyrius, marele
dusman al cregtinilor, urmitoarele prevestiri:

/

1. Gemeti, trepiede, Apollo vit pirdses.te, silit de o lumini
cereasci. Jupiter a fost, este gi va fi. Oh, mi'rele lupiter, vai!,

oracolele mele faimoase nu mai sunL

2. Glasul preotesei nu se mai aude, iar ea este deja
condamnati pentru mult timp Ia tAcere' Aduceti-i mereu lui
Apollo ofrande demne de un zeu,
3. Nefericitule preol i-a spus Apollo preotului siu, nu md
mai intreba despre Tatdl divin, nici despre Fiul sdu unic, nici
despre Duhul care este sufletul tuturor lucruilor, cici tocmai
acest duh md izgoneste pe veci din aceste locuti.
Augustus, deja bltran gi cu gAndul si-qi aleagi un
succesor, sa dus si consulte oracolul din Delfi, insi acesta nu
i-a dat niciun rlspuns, cu toate cl impiratul nu mai contenea cu
ofrandele. Totu-si, in ceie din urml s-a ales cu acest rispuns:
,,Copilul eweu, ciruia i se vor supune tofi zeii, mi izgoneste de
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aici, trimifindu-md in iad. Iegi din templul acesta fari siL scoli
un cuvent!".
Este lesne de constatat din asemenea istorii ci nu s-a pus
la indoiali neamestecul demonilor in oracole. Nici faptul ci
mdretul Pan, care a murit in timpul domniei lui Tiberius, era
stipanul demonilor, a ciror impd.riJie a fost distrusi prin moartea mantuitorului Iisus Hristos; sau, daci aceasti explicalie nu

vi

place - cici putem, la urma urmei, firi necuviinji, si
atribuim infelesuri contrarii aceluiagi lucru - desi se referi la
religie, mirelul Pan este insuqi Iisus Hristos, a cdrui moarte a
produs o durere si o consternare generald in rdndul demonilor,
care nu-si mai puteau exercita tirania asupra oamenilor. in felul
acesta sa girsit mijlocul de a atribui mi.retului Pan doui fatete
cu totul diferite.
Oare oracolul ficut regelui Thulis, atAt de favorabil despre sfAnta Treime, poate fi o inchipuire umani? Cum ar fi ghicit
preotul lui Serapis un mister atAt de mare, necunoscut pdni
atunci pe pimAnt si nici micar eweilor?
Daci celelalte oracole ar fi fost ficute de preoti impos
tori, cine-i obliga pe acegtia si se discrediteze, rispdndind
incetarea oracolelor lor? Nu este oare evident ci demonii era
cei pe care chiar Dumnezeu ii silea si depuni mirturie in favoarea adevirului? in plus, de ce oracolile ar fi luat sfArEit,
daci nu ar f fost ficute decAt de preoti?

Capitolul

II

AL DOILEA MOTIV PENTRU CARE
VECHII CRE$TINI CREDEAU iN
ORACOLELE SUPRANATURALE.
tivrpAc,q.RnA, AcESTET

oPINII cu

SISTEMUL CRE$TINISMULUI
Deoarece demonii erau o certitudine pentru cregtini, a
fost cAt se poate de firesc si le fie atribuiti o funclie publicl,
nescutindu-i de oracole $i de celelalte miracole pigAne de care
pireau si aibi nevoie. De aceea oamenii s-au ablinut si intre in
miezul faptelor, deoarece ar fi fost o disculie lungi gi dificili,

insi tot ceea ce era surprinzitor Qi exfaordinar era afibuit aces"
tor demoni, care se aflau la indemAni. Se pirea ci, punAndu-li-se
aceste evenimente in cArcl, era asfel con.firmati insdLEi exis
tenta lor, dupd cum chiar religia ne-o dezviluie.
in plus, este sigur ci, in epoca nasterii lui Iisus Hristos,
sa vorbit adesea despre incetarea oracolelor, chiar la autorii
profani. De ce atunci -si nu altidati si fi fost perioada destinati
pieirii lor? Este lesne de explicat, in funcFe de sistemul religiei
creqtine. Dumnezeu i.si alesese poporul din neamul eweiesc,
abandonAnd impi.ritia restului seminfiilor de pe pimant in
mAinile demonilor, pini la sosirea Fiului siu; ln felul acesta i-a
deposedat de puterea pe care le-o lisase, wind ca totul si se
supuni lui Iisus Hristos Ei nimeni si nu se opuni instauri.rii
impiritiei sale pe pimAnt. Existi atAta fericire ln aceasti
gAndire, incAt nu mi miri ci a avut multi putere, fiLcAnd parte
dintre acele lucruri de adevarul cirora trebuie si ne folosim gi
care conving, deoarece ne este favorabil.

Istofia
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III

AL TREILEA MOTIV AL VECHILOR
CRE$TINI. inrpACAntl OPrNrEr LOR
CU FILOSOFIA LUI PLATON
Nicicand filosofia nu a fost mai la modi printre cre.stini
ca pe wemea lui Platon, ln primele secole ale Bisericii. PigAnii
inci erau impir$fl intre diferitele secte filosofice, insi concordanla pe care au gisit-o infe platonism si religie aproape ciL ia
adunat lntr-o singurd secti pe to! cres-tinii savan!. De aici
stima considerabiliL de care s-a bucurat Platon, privit ca un fel
de profet care ghicise mai multe aspecte importante ale cregtinismului, indeosebi referitoare la Sfanta Treime, pe care nu le
putem deloc nega ci nu ar fi destul de clar conlinute ln scrierile sale. Asdel, pufn a lipsit ca lucririle sale si nu fie luate
drept comentarii ale Scripturii, iar natura Verbului si fie considerati aga cum a conceput-o Platon. Filosoful gi l-a inchipuit pe
Dumnezeu atAt de sus peste creaturi, incAt nu credea ci ele au
putut fi ficute direct din mAinile Sale, pundnd inffe dMnitate si
f,ipturi acest Cuvdnt, ca o treapti prin care acfiunea Domnului

si poati trece pAni la ele. Cregtinii

au preluat aceeagi idee

despre Iisus Hristos, qi poate asta-i cauza pentru care nicio
erezie nu a fost lmbraligati mai pe larg, nici susfnuti cu mai
multi cilduri decAt arianismul. Asadar, platonismul care pirea
si faci onoare religiei cregtine, de weme ce.i era favorabil, era
plin de demoni, care sau rispdndit cu us,urinli i1 sistemul pe
care cre_stinii gi l-au imaginat in privinla oracolelor.
Platon voia ca demonii si fie rnediatori inffe lumea zeilor
si aceea a oamenilor, ca ei si fe genii ale aerului hirdzite a
negocia intre zei gi noi; el voia ca si nu-i putem vedea,rdesi sunt
aproape de noi, gi si pitrundi in gandurile noastre, manife$
tind iubire pentru cei buni gi uri pentru cei rii, dorind ca in
cinstea lor si fie stabilite atAtea ceremonii diferite.
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Se pare ci Platon nu avea cunoEtinli despre demonii rii,
cirora si li se poati atribui inqelitoriile oracolelor. Totugi, in

dialogul despre oracolele care au incetat, Plutarh ne asigura ci
el gtia despre demonii cei rii; in ceea cej priveste pe platonicieni, acest lucru este ln afara indoielii. In lucrarea Pregdtirea evanghelici\Eusebiu relateaze o mulfime de fragmente din
Porphlnius, in care acest filosof pigan ne incredinteazi ci

demonii ri'i sunt autorii farmecelor, biuturilor magice si ai
deochiului; ci ei nu fac altceva decAt si ne ingele vizul cu
moroi gi fantome; ci minciuna face parte din firea lor; ciL a!A!i
in noi majoritatea patimilor; ci au ambilia de a wea si fie considerati niqte zei; ci trupurile lor voiatile 9i spirituale trebuie si
se hrineasci cu fumigagie, cu sdngele virsat si cu^unsoarea
ofrandelor; cd numai ei trebuie si poati face oracole. In fruntea
acestor demoni ri.i, Eusebiu ii ageza pe Hecate gi Serapis.
Sj Iamblicos, un alt platonician, spunea la fel; de weme
ce majoritatea acestor lucruri este adevirati, creqtinii au primit totul cu bucurie, adiugind chiar ceva de la ei, potrivit lui
Tertulian in Apologetica sa: de pildi, faptul ci demonii ascundeau, in scrierile profelilor, cunoapterea viitorului .si apoi se
mAndreau cu acest lucru in oracolele lor.
Sistemul crestinilor a preluat cu ingiduin$ faptul ci
descoperea pigALnilor, prin propriile lor principii, originea cultului lor fals si sursa greqelii ln care s-au aflat dintotdeauna'
Erau convingi ci exista ceva supranatural in oracolele 1or, iar
cregtinii care li se lmpotriveau nu voiau nicidecum si le schimbe gdndirea. Demonii, care conveneau Fi unora, qi altora, serveau la explicarea supranaturalului. Lumea recunogtea acest
tip de miracol obignuit care se infiptuise in religia piganilor,
dar li se nega tot avantajul de citre autorii cfu:ora le erau afibuite, iar aceasti cale era mult mai scurti qi mai lesnicioasd
decAt aceea de a contesta insus,i miracolul, printr-o lungi serie
de cercetiri si rationamente.
Iati in ce fel a luat nastere, ln primele secole ale Bisericii, pdrerea generali asupra oracolelor pigan or. A'9 putea
adiuga celor trei motive dezbitute aici un al patrulea, poate la
fel de bun ca celelalte: in sistemul oracolelor infiptuite de cite
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demoni edsti miraculosul; se gtie ce influenti are acesta asupra spiritului uman. Dar nu weau si mi lungesc cu acest aspect, cici aceia care-l vor sfudia mi vor crede, firi a-mi da
osteneala so dovedesc, iar ceilalti poate ci nu mi vor crede
nici dupi ce leaq dovedio.
Si cercetim acum, unul dupi altul, motivele pentru care
credem in oracolele supranafurale.

Capitolul IV

ISTORIILE SURPRINZATOARE
CARE SE SPUN DESPRE ORACOLE
PAR A FI DUBIOASE
Ar fi difcil si dim dreptate istoriilor gi oracolelor la care
neam referit, firi a recurge la demoni; dar oare toate sunt
adevirate? Si cercetim mai intAi faptele, si abia apoi cauza.
Este adevirat ci aceasti metodi este mult prea lenti pentru
majoritatea oamenilor care se indreapti spre cauzi, trecAnd pe
lAngiL adevirul faptelor, dar vom evita ridicolul de a fi gisit
cauza a ceea ce nu exis6.
Aceasti neplicere li sa intAmplat intr-un mod caraghios,
la sfArsitul veacului trecut, unor savan! din Germania despre
care nu mi pot abdne sd nu pomenesc aici.
,,in 1593, sa rispAndit zvonul ci unui copil din Silezia, in
vArsti de 7 ani, i-ar cizut dinlii gi cl i sa pus un dinte din aur
in locul unuia obisnuit. Horstius, profesor de medicini la universitatea din Helrnstadt, a scris, ln 1595, despre povestea acestui
dinte, suslinAnd ci in parte era adevirati, in parte miraculoasi, dintele fiindu-i trimis de Dumnezeu acestui copil, pentru
a-i consola pe cre-stinii nipistuiti de turci. inchipuifi-vi ce
consolare -si ce legiturd putea fi intre dinte gi creEtini sau turci!
in acelagi an, pentru ca dintele de aur sa nu ducd lips?r de istorici, Rullandus i-a scris povestea. Dupi doi ani, Ingolsteterus,
un alt savant, scria impotriva sentimentului pe care-l avea
Rullandus pentru dintele de aur, iar Rullandus i-a replicat de
indati intr-o manieri docti. Un alt mare savant, pe nume Libavius, a adunat toate referirile la dintele aurit, addugAnd propria
pirere. Nu mai lipsea nimic acelor lucrf i atAt de frumoase,
decAt dovada ci dintele era de aur. Daci l-ar fi examinat un
aurar, $ar fi aflat ci era vorba despre o foiti de aur aplicati
dintelui cu multi indeminare; insi lumea sa pus pe scris cir'.ti,
si abia apoi a fost consultat aurarul".

