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CAP. I
Intelectul învaţă enigmatic, prin simţuri, 
pe ce cale trebuie să pur ceadă către ştiinţa 
sacră şi le arată modul de a afla adevărul

Nenorocitul intelect omenesc este prins 
în valea mizeriilor, în creasta îndoielilor și în 
negura lucrurilor ce nu se pot cunoaște. Iar 
lumina imaterială, copleșită de bezna mate
rială a corporalităţii, este încătușată de lanţu
rile indisolubile ale simţurilor și aproape cu 
desăvârșire prăbușită în ignoranţă, nevoin
duse ca să explice pe cel creat din cel necreat, 



pe cel vremelnic din cel etern, nimicul din 
Fiinţă, muritorul din nemuritor și – ce lucru 
mai îndrăzneţ să spun? – pe cel mort din 
viaţă, și să facă să lucească razele luminii 
proprii pentru priceperea celor de cunoscut, 
muncit de ideea de unde să înceapă și către 
care ţel să se îndrepte.

Mie, care stăteam la îndoială cu neliniște 
și îngrijorat cum să urc și să înaintez de la 
creaţie la creator, de la acum la eternitate, de 
la accident la esenţă, de la nimic la Fiinţă, de 
la muritor la nemuritor și de la moarte la 
viaţă, pe când stăteam astfel pe gânduri, îmi 
ieși în cale un amic sincer și tovarăș cre
dincios. După o salutare modestă, mia spus: 
„De ce frămânţi poteca stând mereu pe 
gânduri?“ Salutândul respectuos la rândul 
meu, îl iau ca tovarăș al plimbării și părtaș al 
îndoielilor mele și, după ce îi explic pe scurt 
obiectul ezitărilor mele, mia răspuns:

– Ce e drept, comparaţia este bună, însă, 
după părerea mea, o deliberare astfel aranjată 
e nedemnă, căci noi deliberăm asupra celor 
pe care le cunoaștem exact, nu asupra celor 



despre care ne îndoim în mod dureros. Dacă 
întradevăr îndoiala este semnul unei crize, 
criza presupune ignoranţa rezultatului ultim. 
De aceea este necesar ca mai întâi să facem o 
foarte simplă și pură diferenţă între creaţie și 
creaţie, între acum și acum, între timp și 
timp, între eternitate și eternitate, între vre
melnic și vremelnic, între esen ţă și esenţă, între 
nimic și nimic, între a fi și a fi, între mu ritor și 
muritor, între nemuritor și nemuritor, între 
via ţă și viaţă și între moarte și moarte, căci 
diferenţa celor contrare, din momentul în 
care este evidentă de la sine, nici nu are 
nevoie de vreo demonstraţie, nici, în fine, nu 
ne duce la calea adevăratei cunoașteri. Căci 
cum poate fi de vreun mare folos să 
cunoaștem faptul că trupul, supus simţurilor, 
este muritor, dar că sufletul intelectual este 
nemu ritor? Căci despre acestea nici un om 
cu mintea sănătoasă nu se poate îndoi. 
Pentru a discerne însă diferenţa dintre cele 
ce au aceeași denumire, este nevoie ca o 



inteligenţă intelectuală să distingă și de aici 
va străluci splendoarea adevărului. 

În al doilea rând, trebuie să se distingă cu 
atenţie demnităţile gradului creaturilor, pre
ro gativele lor și, dacă este permis să ne expri
măm astfel, nobleţea lor, iar aceasta nu 
numai în mod simplist, întrucât prin creaţie 
toate sunt bune, ci mai ales măsura în care 
ele rămân sau nu rămân în aceeași stare de 
bunătate. 

În al treilea rând, să purcedem înapoi, de la 
bunul  permanent, de la creaţia completă, de la 
opera perfectă, de la demnitatea confe rită, de 
la prerogativa anticipativă, de la noble ţea 
împodobită cu titluri distinse și de la gradul 
cel mai de jos la cel mai de sus al lor, grad pe 
care simţurile lau înjosit, dar care trebuie 
înălţat cu ajutorul intelectului, și astfel să fim 
în stare să deliberăm, nu cu artă, ci cu pietate, 
cum sunt sau cum ar trebui să fie unul sau 



altul dintre ele și să imprimăm urmele noastre 
pe calea adevăratei cu noașteri. 

Şi, după aceste recomandări, amicul meu 
nu se îndepărtă ca o fiinţă senzitivă, ci dispă
ru ca un duh.

CAP. II
Prin ajutorul luminii intelectuale se 
demonstrează că ştiinţa dobân dită prin 
simţuri este ucigătoare

Acestea fiind auzite de la acel sincer amic, 
nu fără gân duri foarte tulburi, mam retras 
în cuptorul nimicniciei mele, unde, vărsând 
multe lacrimi, mă trudeam cu gândul dacă 
mizeria omenească, săraca noastră știinţă, 
înţe lepciunea noastră bazată pe simţuri, 
ascun să sau deschisă, trebuie cântată cu 
tristeţe sau plânsă cu amar! Căci, dacă e să 
fie cântată, trebuie oare să mă lamentez în 
versuri ar mo nioase ori în cuvântări depănate 
în proză. Sau dacă trebuie plânsă, oare să 
izbucnească numai prin bogate șiroaie 



izvorâte din ochi sau să picure în picături de 
sânge din tot corpul?

De astfel de gânduri muncit, cu buze 
mute, cu multe suspine și dese oftaturi, mă 
îndo iam cu îngrijorare din adân cul pieptului 
meu. Târziu, în fine, după atâtea necazuri și 
zbuciumări, punctul intelectual străbătând 
va lurile minţii și atingând, nu știu cum, 
momentul înţelegerii inte lectuale, parcă mă 
prefăceam întro săgeată cerească sau întrun 
fulger care străfulgeră prin norii întunecoși; 
mi rat și fără sămi dau seama, abia mai 
ezitam. 

Căci nu eram deloc în stare să notez dacă 
iuţeala extremă a acelei săgeţi și vâjâitul 
impe tuos și neașteptat al fulgerului strălucitor 
au avut vreo durată în locul sau timpul 
înconjurător. De aceea, scrutând mai atent cu 
ochii minţii starea nimicniciei mele și sărăcia 
cunoștinţelor mele, descopăr o oare care amă
răciune care, răspândinduse prin măduva 
con ști  inţei mele – întocmai cum în mă run
taiele pământului izvoarele se scurg dintro 
parte în alta prin canale naturale și, silite de 



forţa și fierberea celor de jos, vrândne vrând, 
ies în fine la suprafaţa pământului – ca o 
otravă enormă, după ce îmi străbătu toate 
mădularele trupului, deodată se îngrămădi 
pe vârful limbii și, apoi – întocmai ca izvoarele 
care își varsă undele pe vârful munţilor – 
când băgai de seamă că de aici are să se scurgă 
undeva, mam hotărât să aștern pe hârtie și 
să leg în lanţurile scrisului imaginea acelei 
amărăciuni aproape de nedescris și grozavă, 
ca nu cumva, înapoinduse, să producă o 
corupţie nesperată în tot corpul. 

CAP. III
Din ştiinţa obscură omenească va ieşi o 
imagine obscură a adevărului

Așadar, potrivindumi condeiul limbii cu 
ascuţișul intelectului, negreaţa cu otrava și 
comparând culoarea întunecată cu amără
ciunea – căci ce poate fi demn de o astfel de 
imagine? –, mam hotărât să zugrăvesc ceva 
cu negru peste negru în speranţa că opera 



mea va fi ceva elegant și în același timp 
convenabil. Dintre toate culorile pe care le 
poate judeca ochiul omenesc, nici una nu e 
mai aproape de nimicnicie sau mai asemă
nătoare nimicului, nici una nu scapă mai 
repede decât toate ochilor omenești și nu 
înșală facultatea vederii, nedeosebinduse de 
întuneric care, după cum le place celor din 
vechime, lipsit fiind de existenţă odată ce 
lipsește soarele, făclia, părintele planetelor și 
ochiul universului, de jur împrejur se răspân
dește precum cea mai întunecoasă negriciune 
a nimicniciei. Cum culorile negre ale știinţei 
omenești și tabloul negru al capacităţii mele 
întru nimic nu se deosebesc, ba din contră, 
ca să mă exprim mai exact, fiindcă tabloul 
capacităţii mele este întocmai ca însuși 
întunericul, ce pot oare zugrăvi eu cu aceste 
culori negre pe o pânză la fel? O, calamitate 
intolerabilă! Combinând întunericul ni
micni ciei cu noaptea știinţei omenești, ce 
nuanţă socotim că vor produce ele oare? Nu 
una neagră? Tot așa, când negreala prea 
nenorocitei știinţe bazate pe simţuri va fi 



amestecată cu otrava învechită a limbii mele 
și vor fi așternute pe o pânză foarte neagră, 
ce chip credem că se poate zugrăvi? Oare un 
chip de etiopian negru? Ba încă și mai rău, 
precum ne învaţă însăși experienţa zilnică și 
ne afirmă axioma comună: propter quod 
unumquodque est tale, illud magis tale (erit)... 
(dacă părţile sunt asemenea, întregul va fi 
întocmai).

CAP. IV

Astfel stau lucrurile, însă avem vechiul și 
perversul obicei, dus mai departe în stator
nicia nestatorniciei ca o bufniţă care orbecăie 
la lumină, de a ne plimba încoace și încolo în 
mijlocul nopţii luând în mână pânza foarte 
neagră a lui Platon și zugrăvindo cu culorile 
întunecate ale lui Aristotel. Însă după multă 
trudă însoţită de lacrimi nesfârșite, când 
credeam că am desenat ca un ucenic statura 
înaltă a știinţei omenești, frumuseţea și 
podoaba hai nei, numaidecât înţeleg că 



părerea mea nu valorează nimic. Pentru că 
aspectul operei mele îmi dovedește că, în ce 
privește meșteșugul, mă înșelasem în mod 
ridicol la prepararea materialului, la inven
tarea formei, și că, în privinţa lipsurilor, am 
pierdut în zadar atât de multe și de mari 
osteneli cu sudoare, căci negreala fondului și 
negreaţa culorilor, având același aspect, se 
întunecaseră una pe alta și nu numai că fă
cuseră ca materia platoniciană să fie confuză 
și forma aristoteliană să fie lipsită de orice 
formă, ci și ca toate ideile să fie nebune și 
delirante și foarte departe de ţelul efigiei 
adevărului. Din care cauză, tot ce credeam 
că fac ei încă din vechime, după regula 
adevărului, toate vedeam acum că sunt spuse 
și arătate pe dos, vag și fără de nici un folos. 
Așadar, când am băgat de seamă cât de mult 
se depărtează începutul operei mele de 
scopul dorit de mine, am schimbat, precum 



urmează, lipsa rătăcitoare a raţiunii în 
agitaţia vagabondă a minţii. 

CAP. V
Prin ştiinţa sacră îndată se luminează 
labirintul ştiinţei senzitive, de aceea trebuie 
să o preferăm

O, cel mai nenorocit dintre muritori, îmi 
zic eu însumi, până când vei locui în 
labirintele încurcate? De ce să încerci a 
descurca un lucru mai presus de capacitatea 
ta și de pătrunderea omenească? În fine, 
pentru care motiv socotești să zugrăvești cu 
alb chipul unui harap negru și cu negru pe al 
unui european? De aceeea schimbă fie arta, 
fie materialul artei, fie mutăţi chiar știinţa 
sau forma știinţei, fie, în fine, dacă preferi, 
lasăte cu desăvârșire de o astfel de pictură, 
potrivită numai pentru jocurile copiilor și 
demnă numai de râs. Altminteri, a persevera 
în încăpăţânare nu este ceva bun, nu numai 



pentru o fiară neîmblânzită, ci chiar pentru 
un om pervers.

Aceste gânduri frământând în mine, 
bezna minţii începu să se scuture cu încetul 
și, pe când o lumină mică se părea că mijește 
pentru a lumina începutul cunoașterii (o, 
ușurătate omenească!), dintrodată lumina 
aceea, străfulgerând întru câtva prin prea 
desul întuneric în felul unui fulger intelectual, 
îmi întunecase aproape întreaga lumină a 
vederii, așa încât ceea ce părea că se între
zărește mai înainte cu ochiul cunoașterii 
dispărea acum cu desăvârșire, căci, după o 
astfel de subită și momentană sclipire, al 
ignoranţei întuneric se întindea asupra 
vederii mele ca un zid de aramă. (O, liniște 
vijelioasă!)

Şi ceea ce speram sămi fie o consolare și 
o ușurare, tocmai ea punea asupra capului 
meu prevestirea tuturor nenorocirilor și 
asupra spatelui meu întreaga greutate de ne 
su portat a Olimpului. Însă, deși schimbasem 
pânza, cu lo rile, penelurile și celelalte instru
mente de care se folosesc pictorii, cu toate că 



le așezasem la locurile potrivite și, în fine, 
întinsesem penelul înmuiat în culoare și 
mâna spre pânză, pentru a zugrăvi portretul 
dorit, un trăsnet ca aruncat din cer cuprinse 
întregul spaţiu de înţelegere al minţii mele. 

O ezitare de neînfrânt, împingândumă 
spre ignoran ţă, credeam că o să dureze în 
veci. Din care cauză eram silit nu numai să 
pierd orice nădejde în conceperea lucrului 
început, ci chiar să mă uit pentru totdeauna 
pe mine însumi. 


