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Atunci, in virtutea aceluiagi drept, de ce si nu atribuim

spiritigtilor beneficiul pentru credinfa lor care rezult| din cer-

cetirile noastre psihologice gi din investigafiile filosofice intre-

prinse de-a lungul istoriei?

inlelegem pdni la un anumit punct ci oameni ilugtri care

s-au ocupat cu Etiinfele pozitive, de exemplu, Claude Bernard

gi Littr6, au eliminat din preocuplrile lor gtiinfifice cotidiene

problema sufletului - in cazul lui Bernard, pentru ci nu l-a

descoperit sub scalpelul siu -, iar in cazul celuilalt, a lui Littr6,

chestiunea existen{ei lui Dumnezeu, care a rlmas pentru el doar

Insondabilul. Dar credem, in acelagi timp, ce aceasti ostracizare

nu trebuie nici si se generalizeze,nicisi dureze multi vreme.

in cuvinte mai simple, credem ci, in ciuda elocvenfei anu-

mitor doctrinari, orice societate (societatea democratici, in spe-

cial) are nevoie de un ideal filosofic religios gi cd, atunci cind

vechiul sistem religios se niruie, trebuie si incerce si-l salveze,

debarasdndu-l de ornamenteleparazitare, sau si inalle alt sistem

religios, mult mai in armonie cu progresele materiale dobandite.

Epoca noastri beneficiazi de entuziasmul Etiinfei apli-

cate; trebuie si pistrim 9i si urmim acest impuls gtiinfific ai

si impingem investigafia experimentali pini pe tirimul cre-

dinlei. Cei credinciogi vor striga ci indemn la blasfemie; necre-

dinciogii vor ridica din umeri cu dispref. Sl-i ldsim gi pe unii,

gi pe a\ii cu prejudecifile gi superstifiile lor gi si ne preocupim

doar de separarea griului de neghini, adici a adevirului de

fals. intrucit spiritiqtii, practicanfii moderni ai ocultismului,

sunt cei mai deschigi la implinirea acestui ideal, ultimul cuvdnt

il voi avea pentru ei gi le voi spune: ,,Si cercetim!"
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adunate. Dar, daci am putea redacta Enciclopedia a ceea ce ne

rimdne si aflirn, gia pus problema filosoful, atunci intreaga

suprafali a PimAntului, acoperitdL de coli de hirtie, nu ne-ar fi
de ajuns.

Descoperirea necunoscutului se va afla mereu in atenfia

celor care se preocupi de marile probleme ale creafiei. Astfel

au stat lucrurile inci din Antichitatea cea mai indepdrtatl, inci
de pe wemea astrologilor egipteni gi chaldeeni, a wijitorilor
din Evul Mediu. in toate secolele, ocultul gi necunoscutul au

stdrnit curiozitatea cercetitorilor qi erudililor.

Nu putem decdt sil aplauddm pe autorul acestei lucriri,
dl Felix Fabart, pentru ci ne-a infrligat istoria acestor tendinfe

ale spiritului omenesc. Avem de-a face deci cu o lucrare in care

ne este prezentatdistoria spiritului uman analizat in aspectele

sale cele mai interesante.

Camille Flammarion

f
,t.,'
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PanrgA, I

Ceprrorur I

Magii

Expresia cea mai elevati a Ocultismului, daci este si-i
credem pe vechii istorici gi pe cei mai competenli adepfi de

astizi, se regisegte in invifitura magilor.

Am scris ,,adepfii de astizi", cici in zilele noastre, cind
toate aspirafiile se indreapti spre politici, deoarece aceasta

aduce onoruri gi profit, frrd prea mare cheltuiali de onestitate gi

de gtiinli, sau se indreapti spre posturi qtiinfifice care ii trans-

formi pe savanfi in vasali, oferindu-le in schimbul libertifii
notorietate qi opulenfi,la sfrrqitul secolului al XIX-lea, care se

indreapti in mod eronat spre un materialism exasperant sau

spre un pozitivism nivelator, mai existi inci pe ici, pe colo

cdfiva ilumina{i, ,,gAnditori intfuziali gi predestina{i si ajungi
la azil", dupi cum sunt denumifi cu dispre!. Acegtia viseazi si
restaureze Ocultismul gi pretind ci posedi sau ci au redesco-

perit secretele acestuia. Pentru aceqti indrigostifi de wemurile
arhaice, fericirea umanitifii depinde de formule cabalistice,

iar adeviratele solufii pentru problemele sociale vor veni din
India sau din Tibet, cici doar in acele locuri gtiinfa Magiei s-a

perpetuat 9i s-a pistrat in integralitate. Aceqtia afirmi, dupi
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cum spun corespondenfii de pres6 care susfin ci i-au vizut qi

le-au vorbit, c[ in acele ]inuturi existd oameni care au fost con-

temporanii gi discipolii lui Thot-Hermes, marele legislator al

Ocultismului.

Sub acest aspect - daci ne luim dupi aceste relati.ri -,
acegti supraviefuitori ai civilizafiilor dispirute ar avea virsta de

trei sau patru mii de ani, cici, pentru a ne imagina copiliria lor,

trebuie si ne intoarcem intr-o epoci mult anterioari lui Moise,

intrucdt acest profet a fost iniliat la gcoala magilor din Egipt'

care proveneau, la rdndul lor, din gcoala Magilor chaldeeni, ce

se trigeau din farnilia lui Sem,la doui-trei secole dupd Potop.

ln ceea ce ne privegte, protestltn impotriva lipsei de vero-

similitate a unei asemenea aserliuni, cici viafa omului a fost

dintotdeauna, dupi cAte se pare, mult mai efemeri. in ziua de

astizi, un centenar ne Pare a fi un fenomen al longevitifii' Ce

si crezi atunci despre cei care afirmi ci sunt multimilenari?

Aceste existenfe prelungite ne apar a fi fabulalii gi ridem cu

gura pdni la urechi de cei care cred sau care gi-au fbcut o pro-

fesie din a crede in ele. Cu toate acestea, nu trebuie sdL uitirn ci,

alituri de povegtile despre vdrsta uluitoare a anumitor discipoli

ai lui Hermes sau ai altuia, mai existi qi alte povestiri, la fel de

neverosimile, dar care se sprijini pe mirturii serioase. Iati, de

pildi, un eveniment modern pe care adep{ii Ocultismului il
trec la activ gi care are drept garant al autenticiti{ii autoriti-

{ile britanice insi,rcinate si-l controleze, manifestAndu-se apoi

impotriva urmirilor acestui eveniment,

Un fanatic hindus, pentru a-qi spori reputafia de sfint

in fala poporului, a pretins ci poate trii sub pimint, ftri si

bea sau si miLndLnce nimic, pe intreaga perioadi cuprinsiL intre

insimdnfare qi recoltare. La cererea sa, a fost pus intr-un cog-
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ciug ce a fost sigilat, apoi a fost cobordt intr-o groapi adinci
ce a fost acoperittr cu firini, dupi care a fost insiminfatd.
Pentru mai multi siguranfd gi ca si nu existe weo inqelitorie,
la locul cu pricina au fost puse girzi britanice, zi si noapte, care

vegheau in jurul mormdntului, astfel incit experimentul si nu
fie pus la indoiali. $ase luni mai tdrziu, cind grdul a incolgt gi

a ajuns la maturitate, hindusul a fost dezgropat gi scos din coq-

ciug. La inceput s-a crezut ci e mort, dar, dupi citeva masaje gi

frecfii ftcute dupi povefele pe care le diduse inainte de inmor-
mAntare, a revenit la viafi, cdt se poate de sdndtos!

Tot la indieni, dar gi la alte popoare primitive, existi
oameni care sunt sau par si fie insensibili la durerea fizici qi

care pot consuma biuturi otrivitoare sau pot pune mina pe

gerpi veninogi. Datoreazi ei imunitatea lor iegiti din comun
practicirii ocultismului? Unii spun ci da, a$ii nuvid in acestea

decit consecin{a metabolismului sau a unor boli necunoscute

sau, pur 9i simplu, trucuri inci negtiute decAt de acei oameni.

Oricum ar sta lucrurile, fie ci e vorba despre gtiin{i reali,
fie de nevrozd. sau. de prestidigitafie, istoria Antichitilii este

plini de fapte aseminltoare. Si ne amintim, recitind Leviticul,
ci magii lui Faraon se intreceau in miracole cu Moise; astfel,

prin formulele lor cabalistice, preschimbau praful in fAn{ari,
apa in singe gi un toiag in garpe. Iar singura dovadi de superi-
oritate a lui Moise fa$ de ei a fost ci garpele sdu, preschimbat
dintr-un toiag, ,,cu ajutorul lui Iahve'l a devorat qarpele magi-
Ior, oblinut ,,prin practicarea wijitoriei'l

Existi, ftri indoiali, mulli cititori care nu acordi decit o

valoare pur istorici sau incefii celor relatate in Cirfile Sfinte.

Ne ferim si le criticim reticenfa, cici noi inqine acceptim doar
ca beneficiu de inventar multe dintre cele citite sau auzite des-

l7
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pre astromanfia chaldeenilor, despre Cabala evreilor, teurgia

arabilot vrijitoria Evului Mediu sau despre magia mai mult

sau mai pufin atotputernici din toate epocile gi din toate firile.
Unicul nostru scop este sd provocim studierea serioasi a pro-

blematicii, expundnd-o in intreaga sa amploare, ca origine,

denroltare qi consecinle imediate sau viitoare.

Conform unei etimologii general acceptate, cuvin-

tul ,,magie" provine din termenul chaldeean magdin, care

inseamni ,,gtiinti". De altfel, din Chaldeea au pornit magii gi

s-au rispindit pe toatl suprafafa pimintului, iar denumirea

,,gtiinfi'i aplicati invifiturii, practicilor gi cunogtinlelor aces-

tora nu este chiar atit de exagerati. Magii chaldeeni au fost

astronomi, filosofi, medici, poefi, muzicieni, Iegislatori etc.,

adici posedau toate cunoqtinlele exacte qi ideile speculative la

care Antichitifii i-a fost dat si se ridice.

Primele observa{ii ale omenirii au avut legituri cu

astronomia. in ticerea nopfii, popula{iile nomade de pistori
au observat parcursul regulat al astrelor gi astfel au ajuns si
cunoascd cu exactitate timpul revoluliilor ceregti. Pentru aceq-

tia era o ocupa{ie deopotrivi utili gi agreabili. Utili pentru ci
le permitea si prevadl, cu o anume exactitate, revenirea ano-

timpurilor bune sau rele, agreabili pentru ci le mai alunga

plictiseala nopfilor lungi. in mirefia gi ticerea noplilor inste-

late, pistorii meditau gi la cauzele care au dus la aprinderea

acestor faruri ale nopfii, in spaliul imens; aceste cauze au con-

dus la ipotezaunui Zeu creator qi pdstrdtor al ordinii cosmice.

,,Zeul providenJial" - iati deci prima riticire a filosofiei,

primul gAnd religios pe care Cerul l-a transmis Pimantului.

Sub puterea acestui gAnd, magii au spus, cu multd weme ina-
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intea Sfhntului Pavel, vorbind despre Inefabil:,,in El suntem, in
El ne migcim qi prin El triim'.

Dar cine ia inifiat pe magi? Istoria tace cu privire la acest

subiect, dar putem presupune existenfa unui lung gir de stri-
buni contemplatori ai universului, care, incet gi cu ribdare, au

condus omenirea de la conceptul primitiv, de la cauza gene-

rali, ,,Dumnezeu", spre cauze secundare gi spre principii active.

Tocmai de cunoagterea acestor din urmi cauze s-au ocupat

magii.

Ca si nu fie distraqi de la cercetirile lor gi ca si pistreze

tradilia descoperirilor anterioare, magii au format impreuni
o asociafie sacro-politici, o confrerie, in care nu se putea

pitrunde decdt treptat, dupd un stagiu indelungat gi, mai ales,

dupi ce novicele oferea dovada unor aptitudini excep{ionale qi

a supunerii de ordin intelectual. Astfel organizali,insinul unei

societifi mult mai ignorante decit ei, foarte repede magii au

ajuns si dobdndeasci prestigiul infelepciunii, devenind jude-

cdtorii tuturor cauzelor.

Tot ei au fost cei care au pistrat tradilia monoteismu-

lui pur atunci cind ideea de ,,Dumnezeu providenfial" s-a

estompat gi au apirut o sumedenie de zeitifi, care uneori se

duqmineau intre ele, ajungAndu-se la absurditifile gi ororile
pigdnismului. Aceasti tradilie a fost insi ocultati in arcanele

sanctuarelor lor gi doar inifia{ii care depigeau stadiul novicia-

tului primeau toate invifiturile magice.

Poate chiar magii ingigi, fbri sd vrea, au contribuit la per-

vertirea ideii religioase in sAnul poporului pe care il dominau
gi i-au impins pe oameni la practicarea unui fetigism barbar.

Din ideea debazd ci omul este un summLffn al crea{iei,

scopul principal al acesteia, acegtia au dedus drept consecinfi

t9
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ci totul in naturi este fburit intru folosul umaniti{ii 9i ci totul

trebuie studiat din acest punct de vedere. De aici au pornit atit

cercetirile asupra celor pimintene, pentru a descoperi remedii

pentru toate relele; c6t gi observarea neincetati a cerului, pen-

tru a stabili influenfa specifici a fiecirui astru asupra locuito-

rilor PimAntului. intr-un cuvint, magii ciutau si opereze atit

in ceruri, cdt gi pe pimAnt o seleclie intre ce este sinitos qi ce

este nociv.

Un muritor de rind, vizindu-i pe acegti inlelepfi cufun-

dafi in lungi gi ticute contempliri ale bo\ii ceregti, ar fi cre-

zut cit se roagi cerului, dar magii practicau Astromanfia'

Muritorul de rind, crez?nd ci-i imit6, a cdzttt in Astrolatrie...

,O dubli gregeali, cici e aceeagi nebunie si venerezi stelele 9i

sd creziin puterea lor!" se spune adesea. Ne vom lua libertatea

de a-i contrazice pufin pe aceqtia. Astrolatria, care mai tdtzht

s-a contopit cu panteismul discordant al haosului, ca in cazul

egiptenilor, grecilor gi romanilor, era, far| indoiali, o degene-

rescenfi, o alterare a ideii religioase. Dar oare lucrurile stau la

fel, din punct de vedere gtiinlific, pentru Astromanfie, care a

fost denumiti mai tArziu Astrologie? Aceasta din urmi a avut,

in toate timpurile, apiritori printre savan{ii cei mai remar-

cabili qi este suficient si' citdm, la intdmplare, numele unora

ca Pitagora, Platon, Hippocrate, Galienus, in Antichitate, sau'

mai aproape de zilele noastre, pe Sfhntul Toma din Aquino,

Paracelsus, Roger Bacon gi Keplea pentru a dovedi ci teoria

influenfei astrale asupra destinelor noastre, propovlduiti de

magi, bazd ini{ialn a devina}iei, nu este chiar atit de sterili

precum suntem tentali s-o calificim, mai ales de la Voltaire

incoace.

20
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Din Chaldeea, magii s-au rispindit in Egipt, apoi in finu-
tul evreilor (Moise gi Solomon au fost magi), in India (unde ii
putem intAlni qi astizi), in Grecia, in firile ocupate de romani

qi in Galia (unde qi-au luat numele ,,druizi"). Putem spune fbri
si exagerim ci, odati cu ei, ocultismul a inceput si domine

intreaga lume gi, chiar qi atunci cdnd magii au devenit finta urii
guvernanfilor gi a aversiunii preolilor altor culte, toli acegtia

inci mai pistrau, in palatele gi templele lor, in intregime sau

parfial, practici ale Cabalei invitate la gcoala magilor.

Pitonisele, sibilele, augurii, ghicitorii, preotesele-vr[ji-

toare ale celfllor sau o sumedenie de profeli si oracole - necro-

manli, onirocrifi, teurgi, alchimigti, taumaturgi, astrologi,

vrijitori gi mediumi - se trag direct din Thot-Hermes. A scrie

istoria inifierii gi luptelor purtate inseamni a scrie istoria gene-

zei intelectuale, morale gi religioase a omenirii.
Am putea consacra acesui demers volume intregi, ftri ca

interesul s[ scadi, dar ar fi un efort prea mare, aqa ci ne vom

mirgini la urmltorul plan:

Ocultismul la ewei,la greci, romani gi in Galia;

Vrijitoria in Evul Mediu 9i alchimia;

Teurgia - spiritismul qi magnetismul - in epoca modernl.

Aceste trei diviziuni corespund unor trei etape specifice

ale magiei (expansiune, decddere, reinnoire) gi ne oferi posibi-

litatea folosirii, cronologic, a cAtorva documente interesante gi

inedite care ne-au ficut si scriem aceasti lucrare, chiar daci in
acest domeniu existi deja multe alte cirli atrigitoare.

21



CAPITOLUL II

Ocultismul la evrei

Vom incepe istoria ocultismului doar de la Moise incoace.

$i inaintea lui au existat cAteva manifestiri ale ocultismului;

astfel, de pildi, Iosif fiul lui Iacob, practica Onirocrifia (ghici-

tul cu ajutorul viselor), iar predicfiile pe care le-a fbcut marelui

paharnic, marelui brutar, ba chiar Faraonului insuqi au dovedit

eficienfa metodei sale, cici toate acestea s-au implinit intocmai.

Moise, interzicind formal, sub ameninlarea unor pedepse

aspre, atdt orice practicare a Cabalei, cAt gi orice relalie cu cel

care practica ghicitul, ne oferi un punct de plecare sigur pen-

tru a evalua cit de mult credeau in supranatural oamenii ace-

lor vremuri. Moise, care studiase la gcoala magilor gi gtia ci
influenfa lor o poate submina pe a sa, care a rezolvat problema

cea mai grea dintre toate - dezrobirea unui popor, oferindu-i o

patrie -, a tunat gi a frrlgerat impotriva ocultismului; se poate

vorbi ln acest caz despre una dintre primele anateme pronun-

fate, intrucALt avem dovada scrisi. Iat[ unele inscrisuri:

,,Pe wijitori sL nu-i ldsali sd trdiascdl' (Exodul, cap. XXII,

v.18).
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,,Daci vreun suflet" - spune Domnul - ,,va alerga la cei ce

cheam5, morfii qi la vrijitorii, ca si desfrAneze in urma lor, Eu

voi intoarce fala Mea impotriva sufletului aceluia ;i-l voi pierde

din poporul luii' (Leviticul, cap. XX, v. 6).

,,De se va ridica in mijlocul tiu prooroc sau vizitor de

vise qi va face inaintea ta semn gi minune, gi se va implini sem-

nul sau minunea aceea, de care fi-a griit el, gi-fi vazice atunci:

Sd mergem dupn alfi dumnezei, pe care tu nu-i gtii gi si le slu-

jim acelora, [...]pe proorocul acela sau pe vizitorul acela de

vise sri-l dali morfii!'(Deuteronomul, cap. XIII, v. l-2,5)
,,Cind vei intra tu in pimAntul ce ti-l de Domnul

Dumnezeul tiu, si nu te deprinzi a face urdciunile pe care le

fac popoarele acestea. Si nu se giseasci la tine de aceia care

trec pe fiul sau fiica lor prin foc, nici prezicitor, sau ghicitor,

sau wijitor, sau fermecitor, nici descdntitor, nici chemitor de

duhuri, nici mag, nici de cei ce grdiesc cu morfii. Cici uriciune
este inaintea Domnului tot cel ce face acestea." (Deuteronomul,

cap. XVIII, v.9-12.).

Iati deci ce putem deduce din punct de vedere istoric Ai al

credinfei pe care evreii o aveau in ocultism: Moise recomandi
poporului siu si se indepirteze de ghicitori, de prezicitori,

de vrijitori, de cei care interpreteazd visele sau augurii, de cei

care fac vriji gi descdntece, de cei care invoci spiritele mor{i-
lor, care profelesc, cici se pare ci aceste persoane, care sunt

urAte de Iahve, erau la mare cinste la toate popoarele vecine cu

israelilii. Iar motivul pe care il oferi poporului el, cel inspirat

de Dumnezeu, nu e ci acegti ghicitori ai viitorului ar abuza

de credulitatea poporului gi i-ar spune minciuni, cdci admite

ci aceste profelii se pot intAmpla, ci se teme cd poporul va fi
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deturnat de la credinfa in Iahve, zeul siu, ca si-i urmeze pe

idolii 9i pe zeii striini.
De fapt, Moise, discipol al magilor, s-a indepirtat de cre-

dinfa lor, smulgind eweii din credinfa religioasi in politeism,

gi astfel a fiurit din tovarigii sii dezridicina{i un popor care

gi-a pistrat limba gi religia, in ciuda invidiei popoarelor vecine,

in ciuda marilor calamitili qi a celor mai ingrozitoare neno-

rociri care s-au abitut asupra acestui popor qi pe care istoria

le-a consemnat. Moise nu ar fi putut obfine acest lucru dac6,

urmind exemplul invildtorilor sii, ar fi ingridit invdlitura

monoteisti in arcanele unei fraterniti{i inchise, sub pecetea

unei gtiinfe inaccesibile vulgului. De aceea, Moise a fost, poate,

unul dintre cei mai inzestrafi dintre tofi Teurgii, intrucAt a des-

coperit in ocultism formula eliberatoare a unui popor.

Si reamintim aici, fbri si insistdm prea mult, ci vreme

de patntzeci de ani, cAt au riticit prin pustiu, israelilii au fost

martorii unor minuni care, chiar dacd au fost intr-adevir mira-

cole divine, conform invifiturii din Cirlile Sfinte, au imbricat

vegmdntul unei aparenfe cabalistice, in unele cazuri. Astfel,

pentru a nimici armata egiptenilor, Moise igi intinde toiagul

peste Marea Rogie pentru a o despirfi gi a-i ineca apoi pe sol-

da{i; lovegte cu toiagul intr-o stAnci gi face si figneasci api;

pentru a-i vindeca pe cei care sufereau in urma mugciturilor
gerpilor, ii obhgn si priveasci o reprezentare a garpelui Python,

pe care o agazi in diferite locuri etc. O serie de practici pe care

le reintilnim in cirfile vrijitorilor, necromanfilor, a ghicitori-

Ior din toate vremurile.

Textele citate mai sus poruncesc condamnarea celor care

profelesc viitorul, chiar gi atunci cand profefiile lor se impli
nesc. Dar acest lucru nu a impiedicat ca in wemea lui Moise
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gi chiar in familia acestuia si existe profe{i gi profetese. Astfel
se face ci Maria, sora acestuia, era profetesi. Mai t6.rziu, in
epoca fudecitorilor, o vom intAlni pe Debora, care se ocupa cu
profefitul. Sub regele Iosea, triia la Ierusalim profetesa Olda,
care predica cu voia Domnului. inci de la intrarea eweilor in
Canaan gi ptni la dirdmarea Ierusalimului sub domnia impi-
ratului roman Titus, adici pentru cincisprezece secole, vom
intAlni - mai ales in epocile de restrigte, cum ar fi robia evre-
ilor in Babilon - un lung gir de iluminafi sau de clarvizitori
ai Domnului. Simultan, alituri de acegtia existd gi alfli care
profelesc in numele unor zeitifi precum Astarot, Asmodeu,
Thor, Baal etc., diviniti{i ale popoarelor vecine, culturi rivale
sanctuarului lui lahve, profeli ai Diavolului, aflali in opozi{ie
cu profelii,,adeviratului" Dumnezeu.

Adevirafii profeli, sau cel pu$n cei care erau considerafi
astfel, tunau 9i fulgerau asemenea lui Moise, aruncdnd ana-

teme grele asupra rivalilor. Profetul Ieremia, in special, ii ana-

temiza pe Anania, pe Ahab, Sedecias gi Semeias; Iezechiel le
blestema pe falsele profetese - stribunele vrijitoarelor din Evul
Mediu -, care se bucurau de increderea gi de favorurile popo-
rului eweu: ,yoi Me necinstifi inaintea poporului Meu pentru
o mAni de orz qi pentru o bucati de piine, ucigdnd sufletele
care nu trebuie si moarl, cru{ind viafa sufletelor care nu tre-
buie si triiasci qi amigind astfel pe poporul Meu, care asculti
minciuni." (Iezechiel, cap. XIII, v. 19).

Motivul suprem invocat de profelii lui lahve - profe{ii ofi-
ciali, ca si spunem a$a - era ci profelii striini introduceau cul-
tul idolilor sau propoviduiau neascultarea Legii din Sinai; dar
nu ni se pare ci, din punctul de vedere al prezicerii viitorului,
profegi striini ar fi fost inferiori profefilor evrei.
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