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„Spinoza est le 
Christ des philosophes.‘‘

Gilles Deleuze, 
Qu’est-ce que la philosophie? (1991)

Evacuarea misterului

De ce discursul religios, din 
perspectiva iluminismului radical, 
este mai întotdeauna problematic? 
Cum se explic` nevoia men]inerii 
referin]elor la revela]ia divin` într-
un plan strict privat? De ce Biblia nu 
poate fi un reper pentru moralitate 
în absen]a unei demistific`ri 
ra]ionaliste? De ce preten]iile 
epistemologice ale meta-nara]iunilor 
teologice trebuie limitate printr-o 
critic` secular` a textelor sacre? La 
toate aceste întreb`ri, dou` capitole 
din Tractatus theologico-politicus (§ 6–7) 
ofer` un r`spuns important.

Mai întâi afl`m c` apelul 
nara]iunilor biblice la miracol este 
întotdeauna refutabil. În aceast` 
recurent` referin]` la minuni, 
Spinoza vede o consolare pentru clasa 
inferioar` a credincio[ilor: „oamenii 
simpli (vulgus) î[i imagineaz` c` 
puterea [i pronia lui Dumnezeu 
sunt cel mai evidente (clarissimae) 
atunci când întâmpl`ri contrare 
cursului firesc al lucrurilor se petrec, 
împotriva modului lor obi[nuit de 
a privi natura (insolitum et contra 
opinionem)‘‘1. Aceast` variabil` 
nedeterminat` în lectura fenomenelor 
naturii trebuie exclus` pentru oricine 
este preocupat de formalizarea 
matematic` a legit`]ilor universale. În 
lumea sublunar`, no]iunea de ordine 
presupune regularitate, consecven]`, 
precizie mecanic`. Ceea ce „oamenii 
simpli‘‘ numesc prin miracol 
(proclama]ia Învierii lui Hristos fiind 
arhetipul minunii în cre[tinism) 
nu poate fi, a[adar, decât o impresie 
subiectiv` emanat` dintr-o judecat` 
necritic` a realit`]ii. Cheia producerii 
miracolului se afl` în imagina]ia 
omului incapabil de scepticism [i 
aten]ie critic`. 

Spinoza este contemporanul lui 
Galilei atunci când afirm` triumful 
univoc al paradigmei [tiin]elor 
naturale – un moment fundamental 
în istoria Europei occidentale, atât 
în viziunea lui Edmund Husserl2, 
cât [i din perspectiva lui Michel 
Henry. Se poate spune c` secolul XVII 
marcheaz` o nou` epoc`, cea în care 
„[tiin]a se crede singur` pe lume [i se 
comport` ca atare‘‘3. În consecin]`, 
Spinoza purcede la eliminarea 
misterului, socotind c` legile fizicii, 
ale geometriei [i algebrei sunt 

suficiente pentru a descoperi ra]iunea 
faimoasei natura naturans – mai precis, 
scenariul intim al intelectului divin.

Dispari]ia ierarhiei

Asist`m astfel la producerea unui 
set de echivalen]e care vor deveni 
normative în discursul iluminist 
despre religie: credin]a alunec` în 
credulitate; pietatea individual` sau 
colectiv` este suspect` de bigotism; 
intelectualitatea devine arbitrul 
judec`]ilor publice despre cursul 
istoriei omene[ti. Aici, Spinoza preia 
elemente din critica tradi]ional` a 
religiei oferit` de Epicur (341–270 
î.e.n.) [i Lucre]iu (99–55 î.e.n.) 
– pentru care venerarea zeilor î[i are 
originea în ignoran]` [i fric`. Între al]i 
moderni, Hobbes credea acela[i lucru. 
Cu toate acestea, spre deosebire de 
unii gânditori platonizan]i ai epocii, 
Spinoza – mai curând pe urmele 
lui Machiavelli – nu ofer` breslei 
filozofilor un statut politic privilegiat. 
El vrea s` blocheze orice posibil` 
rena[tere a teocra]iei sau a utopiei 
idealiste4. }inta atacului asupra 
oric`rei „religii oficiale‘‘ nu este 
instaurarea unei republici dominate 
exclusiv de valorile literare. Proiectul 
lui Spinoza e altul: desfiin]area 
oric`rui monopol politico-economic 
asupra valorilor, iar din acest scop 
deriv` exegeza sa biblic`.

F`când critica miracolelor, 
gânditorul din Amsterdam ignor` 
pasajele scripturistice foarte dificile, 
în care ac]iunea divin` este primit` 
cu enorm` rezisten]` interioar` din 
partea actorilor biblici (râsul Sarei5, 
frica lui Iosif, logodnicul Mariei6; 
neîncrederea petulant` a apostolului 
Toma7). Credin]a în miracole este 
tratat` drept pur subiectivism. Mitul 
prime[te statutul de fantasm` [i 
nu ascunde nici un strat profund al 
veracit`]ii8. Denun]ul profetismului 
ca delir al angoasei imaginative 
se leag` de critica miracolului [i 
afirmarea iconoclasmului discursiv. 
Dispare astfel [i distinc]ia scolastic` 
dintre sfera natural` [i câmpul 
supranatural al realit`]ii (o cezur` 
conceptualizat` abia în secolul al 
IX-lea de latini9). Ierarhiile cere[ti din 
cosmologiile iudaice, neoplatonice 
sau cre[tine se dezintegreaz`. 
Pentru un modern ca Spinoza, nu 
exist` un „sus‘‘ al v`zduhului c`ruia 
s` i se opun` „cele mai de jos ale 
p`mântului‘‘ – ]inutul întunericului, 
abisul chtonian, somnolen]a obscur` 
din Sheol. Suntem într-un univers 
post-medieval, f`r` îngeri p`zitori sau 

demoni vigilen]i, lipsit de ascensiuni 
spectaculoase c`tre epicentrul cet`]ii 
interioare.

Astfel, recursul la miracol 
men]ine – în opinia lui Spinoza 
– reprezentan]ii religiilor abrahamice 
în vecin`tatea mitologiei p`gâne10. 
Cauzalitatea divin` este explicit` [i 
se cere t`lm`cit` numai de ra]iune: 
„Quicquid enim contra Naturam 
est, id contra Rationem est; et quod 
contra Rationem, id absurdum est, 
ac proinde etiam refutandum‘‘11. 
Avoca]ii lui Tertullian, Luther sau 
Calvin12, nu puteau g`si un adversar 
mai tenace decât aceast` doctrin` 
spinozist`. Ra]iunea despre care se 
vorbe[te în Tractatus împ`rt`[e[te 
valen]ele cartezienei res cogitans, 
dar abandoneaz` fiorul în fa]a ideii 
de infinit – recunoscut` de René 
Descartes (1596–1650) ca semn al 
veritabilei transcenden]e. Ra]iunea 
este facultatea sufletului care nu poate 
func]iona f`r` judec`]i [i concepte, 
în timp ce imagina]ia cade mereu 
prad` reprezent`rilor corporale. 
Logica nu intersecteaz` pietatea. 
Spinoza se desparte aici de în]elegerea 
platonic` a min]ii (nous) ca oglind`, 
ecran sau receptacol al unui Logos 
divin. Când ra]iunea refuz` parcursul 
purific`rii noetice, întâlnirea cu 
textul biblic consemneaz` numai 
dezacorduri. De altfel, în secolul 
XVII, practici hermeneutice atât de 
r`spândite în Antichitate precum 
alegoria (în c`utarea sensului mistic) 
sau tropologia (în c`utarea edific`rii 
morale) î[i pierduser` credibilitatea. 
Pentru Spinoza, a[adar, Scriptura 
dobânde[te un con]inut coerent [i 
sistematic numai prin dezbr`carea 
pasajelor obscure de orice posibile 
conota]ii ontologice, terapeutice [i 
eventual esoterice13. A revendica 
accesul privilegiat la o inteligibilitate 
de ordin poetico-simbolic a revela]iei 
este nedemocratic [i, prin urmare, 
inacceptabil pentru lumea modern` 
ap`rat` de Tractatus theologico-politicus.

Imperativul metodei 
istorico-critice

Afirma]iile lui Spinoza cu privire 
la Scripturile iudeo-cre[tine ar fi 
fost probabil poten]ate în cazul 
unei analize a Coranului – cartea 
de c`p`tâi pentru tradi]ia islamic`, 
pe lâng` colec]iile de texte Hadith. 
Adev`rul religiei nu poate fi 
salvat în modernitatea celebrat` 
de filozoful din Amsterdam decât 
printr-o expurgare a tuturor reperelor 
explicit teologice [i a referin]elor 

taumaturgice din Biblie14. Ceea 
ce r`mâne valid este discursul 
istoric (demitologizat) [i exhorta]ia 
moral` (universal`). Radicalismul 
[i actualitatea atitudinii lui Spinoza 
]in de separarea absolut` a ra]iunii 
de revela]ie, f`r` ca vocea divin` 
s` poat` interveni – fie [i sub titlu 
de pur` posibilitate – în textul 
Bibliei15. Izomorfismul panteist 
natur`-Dumnezeu, dar [i încrederea 
în rezultatele oferite de [tiin]ele 
exacte, subordoneaz` întreaga exegez` 
biblic` unei arheologii exclusiv 
filologico-istorice. Cuvântul-cheie 
folosit de Spinoza este „metoda‘‘, prin 
care orice adev`r lipsit de eviden]` 
fenomenologic` merit` sacrificat. 
„Metoda corect` de interpretare a 
naturii const` înainte de toate în 
constituirea unei istorii naturale 
(concinnanda scilicet historia naturae)‘‘16. 
În acest fel, anun]at deja în scrierile 
lui Francis Bacon (apologet al 
metodei inductive), Spinoza purcede 
la reconstituirea istoriei pozitive 
a textelor sacre exclusiv pe baza 
„luminii naturale a ra]iunii‘‘. O 
asemenea întreprindere restituie 
un prim nivel de coeren]`, urmat 
de instruc]ia etic` din care dispare 
paradoxul, parabola sau amfibolia 
[i r`mâne doar îndemnul general la 

Baruch Spinoza [i r`d`cinile 
teologiei politice moderne (II)
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bun`tate (iar pentru cei înzestra]i 
cu remarcabile capacit`]i cognitive: 
iubirea intelectual` a lui Dumnezeu).

Încrederea în roadele filologiei 
(care „investigheaz` natura [i 
propriet`]ile limbajului în care c`r]ile 
sfinte au fost compuse‘‘17) îl face 
pe Spinoza s` stabileasc` o singur` 
metod` de abordare a Bibliei. El 
anticipeaz` dezbaterile din secolul XIX 
despre leg`tura între „[tiin]ele naturii‘‘ 
(Naturwissenschaften) [i „[tiin]ele 
spiritului‘‘ (Geisteswissenschaften). 
Spre deosebire de Vico, Spinoza nu 
las` nici un loc sim]ului comun 
– legat de imagina]ie – în opera de 
reconstruc]ie a trecutului. Biblia mai 
trebuie reificat` cu metode specifice, 
obiectualizat` la distan]` de orice 
afect [i doar apoi decelat` semantic. 
Reconstituirea cronologiei18, 
aproximarea socio-economic` a 
contextului de apari]ie a c`r]ilor 
Vechiului [i Noului Testament, 
paralelismele literare19, hermeneutica 
auctorial` înso]it` de iluzia c` 
interpretul îl poate în]elege pe autor 
mai bine decât autorul s-a în]eles 
pe sine – toate acestea îi permit lui 
Spinoza s` nege paternitatea atribuit` 
tradi]ional Pentateuhului [i c`r]ilor 
lui Iosua Navi, Judec`tori, Ruth, 
Samuel [i Regi20. În privin]a Noului 
Testament, Spinoza identific` mai 
curând dezacordul între opiniile 
diferitelor c`r]i apostolice (semnate 
de Iacob [i Pavel, de pild`). Pe aceste 
temelii divergente s-au n`scut mai 
târziu marile controverse dogmatice 
ale Bisericii primare (elenizate f`r` 
sens): „Dispute [i schisme au tulburat 
neîncetat Biserica din timpurile 
apostolice [i nu vor înceta s-o tulbure 
pân` când religia va fi definitiv 
separat` de teoriile filozofice [i va fi 
redus` la foarte pu]inele [i simplele 
înv`]`turi (paucissima et simplicissima 
dogmata) pe care Hristos le-a predat 
´ucenicilor s`i¨‘‘21.

Dup` aceast` munc` sinuoas` 
de sortare a datelor pozitive despre 
Scripturi urmeaz` simpla decantare a 
mesajului moral. Pove[tile Scripturii 
ofer` textura discursului etic, iar 
istoriile aceleia[i c`r]i se preteaz` 
la infinite dezbateri academice. {i 
aici, fire[te, orice apel la autoritatea 
tradi]iei ecleziastice, a oficiului petrin 
sau a inspira]iei nemijlocite a Duhului 
Sfânt devine suspect22. Partea de 
reconstruc]ie cultural` este oricând 
deschis` revizuirii [i interpret`rii 
critice (traducerea, bun`oar`, fiind 
constitutiv o aproxima]ie)23, în timp 
ce con]inutul parenetic r`mâne 
neschimbat. Dac` Biblia vorbe[te cu 
adev`rat pentru sine, atunci oricare 
cerc al exper]ilor chema]i s` dezlege 
„tainele divine‘‘ trebuie desfiin]at. 
Spinoza nu dore[te s` mai existe 
nici un ordin al „c`rturarilor‘‘ sau 
„fariseilor‘‘ chema]i s` ofere direc]ia 
ortodox` de interpretare a unei c`r]i 
seminale.

În cuvintele sale, „întrucât dreptul 
suprem de a gândi liber [i despre 
religie apar]ine fiec`rui individ 
[i întrucât nu putem concepe a 
renun]a la acest drept – fiecare 
om posed` dreptul [i autoritatea 
suprem` de a judeca liber asupra 
religiei, pe care [i-o poate explica [i 
interpreta sie[i de unul singur (sibi 
explicandi et interpretandi)‘‘24. Nu la 

fel stau lucrurile atunci când vine 
vorba despre legea secular`, al c`rui 
caracter public [i normativ nu poate 
fi nici relativizat, nici privatizat25. 
A[a cum vom vedea mai târziu, ceea 
ce subîntinde discursul spinozist 
despre locul Scripturii în biblioteca 
umanit`]ii emancipate este mai ales o 
teorie revolu]ionar` despre constitu]ia 
statului liberal.

Contestarea monopolului

Precizia euclidian` poate fi 
ob]inut` doar în privin]a moralit`]ii 
publice [i sarcina investiga]iilor 
filologico-istorice revine unei 
minorit`]i, validat` prin competen]e 
specifice. Majoritatea pioas` r`mâne 
s` se bucure de con]inutul sec, lipsit 
de orice înflorituri retorice sau 
ebuli]iuni metafizice, al moralit`]ii 
universale. Scriptura nu mai este 
decât decorativ „sfânt`‘‘ [i înceteaz` 
s` mai fie un templu al Cuvântului 
lui Dumnezeu: redus la o textualitate 
f`r` eleva]ii arhitecturale [i lipsit` 
de o tectonic` surprinz`toare, Biblia 
r`mâne s` fie citit` de vulgul majoritar 
– întotdeauna dominat de emo]ii [i 
incapabil de scrutin hermeneutic – la 
prima vedere. Semnifica]ia moral` se 
ive[te mereu la parterul celei dintâi 
impresii. Când vorbe[te despre inim` 
– organ al cunoa[terii lui Dumnezeu, 
în opinia cvasi-unanim` a tradi]iei 
iudeo-cre[tine –, Spinoza propune 
imediat echivalen]a cu termenul 
minte (mens)26. Suntem foarte departe 
de tradi]ia augustinian` – cea care 
culmineaz` în jansenismul lui Blaise 
Pascal (1623–1662), unde adâncimile 
inimii sunt scrutate în rug`ciune [i 
medita]ie (Cor meum conturbatum est 
spune Psalmul 37).

Pe scurt, Spinoza dore[te s` 
evacueze orice densit`]i inegale, toate 
formele de suspensie a eviden]ei, 
clarobscurul generator de sens. 
Acest radicalism proto-iluminist nu 
celebreaz` decât sicitatea parenetic` 
[i elocven]a imediatului. Drumul spre 
centru – deci spre adev`rul revela]iei 
– se dispenseaz` de proba labirintului. 
Spre deosebire îns` de Moise 
Maimonide (1135–1204), Spinoza 
n-a crezut niciodat` c` interven]ia 
ra]iunii discursive este indispensabil` 
pentru ob]inerea unui în]eles larg al 
înv`]`turii biblice, bun de întrebuin]at 
în pedagogia social`27. A[a cum refuz` 
autoritatea tradi]iei sau infailibilitatea 
scaunului papal, gânditorul olandez 
neag` preten]ia de unic` obiectivitate 
moral` din interpret`rile oferite de 
congrega]ia filozofilor sau a teologilor 
„profesioni[ti‘‘. F`când aceasta, 
Spinoza nu se contrazice, ci doar se 
asigur` de caracterul democratic 
al tuturor opiniilor exprimate în 
marginea sensului moral [i, deci, a 
relevan]ei politice de care beneficiaz` 
textul scripturistic.

A[a cum oricine î[i poate închipui, 
ideile din Tractatus theologico-
politicus au destabilizat atât lumea 
teologilor cre[tini, cât [i autorit`]ile 
religioase ale religiei iudaice. Spinoza 
anticipeaz` modernitatea radical` 
post-revolu]ionar` a secolelor XVIII-
XIX, diferit` de modelul 
baroc-complementar propus de 
Leibniz sau chiar de modera]ia 
perspectivei lui David Hume, Adam 

Smith sau Edmund Burke28. Nu este 
aici vorba doar despre atacul asupra 
dogmelor tradi]ionale, a viciului 
clericalismului sau despre critica 
instrumentaliz`rii religiei prin 
discursul puterii seculare. Pentru 
Spinoza, toate beneficiile aduse de 
alian]a dintre Biseric` [i establishment 
– o tradi]ie prezent` în ]`rile catolice, 
dar [i în Anglia – merit` s` dispar` 
pentru ca libertatea individual` 
(lipsit` de corelativul apartenen]ei 
comunitare) s` triumfe sub privirea 
neutr` (politic [i metafizic) a statului 
modern. Jonathan Israel a documentat 
cu enorm` erudi]ie impactul 
Tratatului asupra continentului 
european [i a avansat ipoteza 
existen]ei mai multor modernit`]i 
alternative la finele secolului XVII – 
când „evanghelia‘‘ lui Spinoza începea 
s` fie tot mai bine cunoscut` [i 
adesea prizat` în mediile intelectuale 
din }`rile de Jos, Fran]a, Italia [i 
Germania29. Spinozismul a sfâr[it 
prin a-[i avea propriii martiri – b`tu]i, 
închi[i sau chiar omorâ]i pentru cauza 
libert`]ii de expresie.

Analiza ultimei p`r]i a Tratatului 
ne va ajuta s` în]elegem mai 
bine extraordinara importan]` a 
modernit`]ii lui Spinoza pentru 
dezbaterile contemporane (principiul 
toleran]ei, locul religiei în societate, 
simbolurile sacre în spa]iul public, 
preambulul Constitu]iei europene 
[.a.m.d.).
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Ideile din Tractatus 

theologico-politicus 

au destabilizat atât 

lumea teologilor 

cre[tini, cât [i 

autorit`]ile religioase 

ale religiei iudaice. 

Spinoza anticipeaz` 

modernitatea radical` 

post-revolu]ionar` a 

secolelor XVIII-XIX, 

diferit` de modelul 

baroc-complementar 

propus de Leibniz sau 

chiar de modera]ia 

perspectivei lui David 

Hume, Adam Smith 

sau Edmund Burke


