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Colonizarea nu e singura explicaþie pentru naºterea etnologiei ºi
istoriei culturale ca preocupãri prin excelenþã ale modernilor, care vor
ajunge în secolul al XIX‑lea la instituþionalizarea unor discipline ºti
inþifice precum etnografia sau antropologia. Apariþia ºi impunerea lor
a avut nevoie de epuizarea metafizicii clasice. Omul, lipsit de cunoaº
terea care‑i asigura un loc în univers, devenea o fiinþã culturalã, care
nu se mai putea defini decât în raport cu semenii sãi. Una dintre cauzele
disoluþiei metafizicii, produs specific european, este întâlnirea cu alte
explicaþii complete ale Universului. Între acestea, cele mai rafinate se
gãseau în Extremul Orient: asemãnãtoare cosmoviziunilor occidentale
prin îndepãrtarea lor ireversibilã de oralitatea miticã ºi totuºi distincte
prin înscrierea lor într‑un alt cod cultural, mai ales în ce priveºte dis
tincþia dintre teorie ºi practicã, aceasta fiind cu totul altfel rânduitã.1 Îi
datorãm lui Nicolas Malebranche o ultimã tentativã eroicã de a întãri
digul metafizic care sprijinea o spiritualitate creºtinã deja modernizatã,
pe ruina cãreia se vor construi feluritele discursuri culturale. În faþa alte
ritãþii filosofiei chineze, descoperite la începutul secolului al XVIII‑lea,
Malebranche se vede nevoit sã‑i acorde lui Dumnezeu numele sãu ancestral
Cf. Anne Cheng, Istoria gândirii chineze, Iaºi, Polirom, 2001, traducere de
Florentina Viºan ºi Viorel Viºan, pp. 19‑21 [Histoire de la pensée chinoise, Paris, Seuil,
pp. 29‑31], sau, pentru o trecere în revistã a poziþiilor europene relative la filosofia
chinezã, cf. Heiner Roetz, Philosophy în China? Notes on a debate, Extrême Orient,
2005, Nr. 27, pp. 49‑65.
1
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O persoanã cu vazã ºi demnã de încredere cum rar mi‑a mai fost dat
sã cunosc1, asigurându‑mã cã, prin schimburile pe care le‑a avut cu învã
þaþii chinezi, a aflat cã sentimentele lor asupra divinitãþii sunt cele pe care
urmeazã sã le expun, mi‑a cerut în mai multe rânduri sã le resping, însã
folosindu‑mã totuºi de adevãruri pe care ei le acceptã, pentru a îndrepta
ideea falsã pe care o au despre natura lui Dumnezeu. Am crezut cã am
o anume îndatorire în a‑i da ascultare, sperând cã poate argumentele mele
vor folosi misionarilor care lucreazã pentru convertirea acestor popoare.
Nu ºtiu dacã pentru a‑mi justifica ascultarea aº putea adãuga cã persoana
de care vorbesc m‑a încredinþat cã pãrerile mele sunt foarte pe placul
chinezilor, ºi cã într‑o scrisoare a unui pãrinte iezuit din China cãtre
pãrinþii lor din Franþa am citit astfel de vorbe: nu ne mai trimiteþi aici
învãþaþi de-ai voºtri în filosofie, ci mai degrabã dintre cei ce ºtiu matema
tici ºi lucrãrile pãrintelui Malebranche.2 Altminteri, aceastã Convorbire
Artus de Lionne (1655‑1733), v. nota de la p. 8.
Scrisoare pierdutã, despre care vorbeºte père André, primul biograf al lui
Malebranche. El posedã informaþia de la Malebranche însuºi, cãruia i‑a adus‑o la
cunoºtinþã un iezuit, înainte de începerea polemicii dintre Malebranche ºi pãrinþii
ordinului sãu: „În vreme ce Europa îl aplauda pe pãrintele Malebranche, cãrþile sale
trecuserã peste mãri. Misionarii francezi le‑au dus cu ei în China. De mai bine de o
sutã de ani se încercase în zadar sã se spulbere erorile acestui imperiu de necuprins,
cu ajutorul principiilor lui Aristotel, pe care iezuiþii, primii apostoli ai acestei misiuni,
le‑au introdus împreunã cu credinþa. Însã confuzia din ele se potrivea prea bine cu
umbrele pãgânismului pentru a le putea risipi, ceea ce i‑a îndemnat pe unii dintre
misionarii noºtri francezi sã încerce altã cale: au opus principiile pãrintelui Malebranche celor ale lui Confucius, marele învãþãtor al Chinei. Încercarea a fost izbutitã:
cãrturarii chinezi nu aveau de obicei nimic de replicat. Aºa cã toþi misionarii noºtri
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CHINEZUL: Care este acest Domn al cerului1 pentru care aþi bãtut
atâta drum ca sã ni‑l vestiþi? Noi nu‑l cunoaºtem defel ºi nu vrem sã dãm
crezare la nimic decât siliþi de evidenþã. Iatã de ce nu acceptãm decât
materia ºi pe Li, acest adevãr suveran, o suveranã înþelepciune ºi dreptate,
care dãinuie de‑a pururi în materie, îi dã formã ºi o rânduieºte în frumoasa ordine ce ni se înfãþiºeazã ºi care de asemenea lumineazã aceastã
bucatã de materie purificatã ºi organizatã din care suntem alcãtuiþi. Cãci
nici nu se poate altfel, în acest adevãr suveran de care sunt uniþi toþi
oamenii, unii mai mult, alþii mai puþin, ei vãd adevãrurile ºi legile veº
nice, care sunt legãtura tuturor societãþilor.
CREªTINUL: Dumnezeul pe care vi‑l vestim este chiar cel a cãrui idee
este întipãritã în domnia voastrã ºi în toþi oamenii. Dar pentru cã nu‑i
acordã destulã atenþie, ei nu o recunosc aºa cum este ºi o sluþesc într‑un
fel ciudat. Iatã de ce Dumnezeu, pentru a ne reaminti ideea care îi este
potrivitã, ne‑a transmis prin profetul sãu cã este cel ce este; adicã Fiinþa
care cuprinde în esenþa sa tot ceea ce þine de realitate ºi de perfecþiune
în toate fiinþele, Fiinþa infinitã în toate sensurile, într‑un cuvânt, Fiinþa.
Atunci când îl numim pe Dumnezeul pe care îl preaslãvim, Domnul
cerului, domnia voastrã îºi închipuie cã noi îl concepem doar ca pe un
împãrat mare ºi puternic. Li‑ul vostru, dreptatea voastrã atotstãpânitoare,
1
Expresie ce constituie una dintre piesele „scandalului Riturilor chineze”. Este
unul dintre numele chineze date Dumnezeului creºtin: Tien Ciu, adicã Domnul
Cerului, sintagmã care naºte întrebarea dacã prin ea chinezii desemnau o persoanã
spiritualã ºi transcendentã sau cerul material.
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Autorul extrasului asupra Convorbirii între doi filosofi1 recunoaºte cã
s‑a simþit jignit ºi rãnit în adâncul sufletului de vorbele pãrintelui Malebranche, dar toatã supãrarea pe care i‑au pricinuit‑o nu a ºtirbit nimic din
preþuirea pe care a avut‑o dintotdeauna atât pentru virtutea lui, cât ºi pentru
puterea rarã ºi înãlþãtoare a minþii sale. Dar ce era izbitor în aceste vorbe?
Faptul cã ele par sã dea o idee despre Dumnezeu care nimiceºte divinitatea reducând‑o la totalitatea lumii.2 Pãrintele Malebranche îl previne
pe filosoful chinez sã‑ºi abatã gândurile de la conceperea unei astfel de
fiinþe, a unei fiinþe particulare, finite, ca ºi când o astfel de fiinþã, o fiinþã
particularã, ar fi prin aceasta ºi finitã. Mai adaugã cã Dumnezeu cuprinde
în sine însuºi, într‑un fel de neînþeles pentru orice minte finitã, toate desã
vârºirile, tot ceea ce este realitate adevãratã în toate fiinþele create ºi
posibile, cuprinde în el chiar ºi tot ceea ce este realitatea sau perfecþiune
în materie. Cu ce trebuie sã se mulþumeascã mintea dacã este silitã sã nu

E vorba de articolul LXXXIX, iulie 1708, din Mémoires de Trévoux, citat
integral de Malebranche la începutul Convorbirii unui filosof creºtin cu un filo
sof chinez.
2
Trimitere clarã la metafizica lui Spinoza, strategia autorului articolului fiind de
a reduce malebranchismul la spinozism.
1
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