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Abstract 
Prezentul studiu reprezintă o investigaţie a unui curent de 
interpretare a operei filosofului olandez Benedict Spinoza (1632-
1677), total diferit de curentul principal, asumat în mod necritic de 
cea mai mare parte a exegezei spinoziste de şcoală. Conform 
receptării generalizate a operei filosofului olandez de origine 
ebraică, aceasta nu ar fi altceva decât un iluminist radical care, în 
ciuda integrării sale în mediul ambiant al cercurilor de tip pietist 
ale colegianţilor de la Rijnsburg, a interesului său profund pentru 
exegeza biblică, a asumării de către el a conţinutului propovăduirii 
Mântuitorului şi a Sfinţilor Apostoli, ar practica un limbaj dublu şi 
ar milita pentru o viziune filosofică panteistă sau chiar materialistă 
şi ateistă. În fapt, Spinoza însuşi insistă în corespondenţa sa privată 
că accepţia sa cu privire la relaţia dintre Dumnezeu şi lume trebuie 
interpretată în sensul cuvântării Sf. Ap. Pavel din Areopagul 
atenian (Fapte 17, 27-28) şi nu în sens panteist/ateist, iar cei mulţi 
dintre apropiaţii săi colegianţi (Jarrig Jelles, Loedewijk Meyer, 
Johann Bredenburg etc.) au văzut în el un tovarăş de drum, în 
ciuda modului său retras de vieţuire, cu puţină apetenţă pentru 
asocieri programatice. Reprezentanţi ai pietismului radical precum 
Gottfried Arnold (1666-1714) au văzut în gândirea sa metafizică 
un tip de sofiologie, în vreme ce teologi precum Johann Andreas 
Voigtländer (1780-1845) au interpretat presupusul său panteism 
din punctul de vedere al unui al doilea sistem teist al imanenţei. În 
ultima sută de ani, această direcţie hermeneutică cu privire la 
Spinoza s-a limitat la afirmarea relaţiei sale cu cercuri teologice de 
tip pietist precum colegianţii de la Rijnsburg, a focalizării 
discursului său filosofic, în special din Tractatus theologico-
politicus, asupra unor concepte creştine precum cel de „evlavie” 
(pietas) şi asupra deschiderii mistice a gândirii filosofului olandez 
(în special în partea a V-a a Eticii sale). În trecutul recent, filosoful 



canadian Graeme Hunter, reacţionând la curentul de interpretare 
convenţională a gândirii spinoziste, a militat pentru eliberarea lui 
Spinoza din tiparele acestuia în care a fost exilat în mod arbitrar şi 
pentru o reevaluare a gândirii sale ca filosofie creştină. O astfel de 
interpretare a filosofiei lui Spinoza în sensul articulării unui 
răspuns raţional, dar care nu ignoră tradiţia biblică şi creştină a 
lumii civilizate, a unui răspuns focalizat etic (şi mistic!) la criza 
postconfesională europeană pe care au marcat-o războiul de 
treizeci de ani (1618-1648) şi evenimentele care i-au urmat, poate 
oferi o cale de acces mult mai adecvată atât la înţelegerea operei 
acestui gânditor care a marcat decisiv , ca puţini alţii, cultura şi 
civilizaţia europeană. 


