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Summary  
The article check up the concept of tolerance in vision Bassarabian thinker of the 

XIXth Alexander Sturdza. The paper examines three types of tolerance revealed by 

Alexander Sturdza: ecclesiastical tolerance, political tolerance and individual tolerance. 

 

Prin lucrarea sa, apărută în 1816 în limba franceză sub titlul Considerations sur 

la doctrine et 1' esprit de 1' église orthodoxe (Consideraţii despre doctrina şi spiritul 

Bisericii Ortodoxe), tânărul diplomat Alexandru Sturdza (1791-1854) se înscrie în 
curentul de literatură religioasă cunoscut sub denumirea de "teologie laică". Printre 
multiplele probleme abordate în această operă, meditaţiile despre toleranţă constituie un 
capitol aparte cu denumirea "Despre tolerantă în general şi despre aplicarea principiilor 

ei în Biserica de Răsărit". În ultimele pagini ale Consideraţiilor Alexandru Sturdza 

scrie cu căldură şi convingere despre imperativul creştin al toleranţei promovat de 
Biserica Ortodoxă. Autorul porneşte în meditaţiile sale asupra toleranţei de la  un 

„adevăr sublim”: „Primul semn, ca şi primul fruct al iniţierii noastre întru adevăr 

trebuie să fie virtutea toleranţei”[1]. Mântuitorul a propovăduit toleranţa prin exemplu, 
pentru că s-a rugat pentru cei care îl crucificau, şi prin raţiune, deoarece ne-a îndemnat 
să cercetăm propria conştiinţă înainte de a judeca pe semenii noştri. O mulţime de 
învăţături ale Evangheliilor demonstrează cu evidenţă că oricine este înzestrat cu harul 
divin trebuie să fie tolerant, plin de răbdare, de umilinţă şi de iubire. 

În concepţia gânditorului basarabean toleranţa este o virtute creştină, 
politică şi socială. Pornind de la aceste trei laturi ale toleranţei Alexandru Sturdza 

evidenţiază trei tipuri de toleranţă: toleranta Bisericii, toleranta Statului şi 
toleranta individului[2].  

Toleranţa ecleziastică se bazează, în concepţia autorului Consideraţiilor, pe 

cunoaşterea intimă a atributelor divine, pe imitarea lui Isus Hristos şi pe exemplele 
faptelor sale pozitive. Dumnezeu este putere, iubire şi înţelepciune nesfârşită. Aceste 
trei atribute, luate separat sau contopite într-unul singur, dau toleranţa. Dacă toate 
cultele păgâne, consideră Alexandru Sturdza, au fost intolerante, în afară de cel roman 
care se conducea de principiul Dii minorum gentium (Zeii neamurilor mai mici), religia 

creştină trebuie să fie tolerantă prin universalitatea ei, fiindcă trebuie să unească în 
acelaşi spirit neamuri eterogene. La rândul ei Biserica creştină, declară autorul 
Consideraţiilor, trebuie să fie tolerantă din următoarele motive: (l) - Pentru că ea este 
purtătoarea Cuvântului lui Dumnezeu, iar împărăţia Cuvântului este cea a dragostei şi 
respinge ideea de constrângere; (2) - Biserica creştină este fondată pe toleranţă şi 
propagă toleranţa fiindcă acesta este unicul principiu pe care ea poate şi trebuie să-1 

susţină; (3) - Biserica creştină este expresia perpetuă a pactului de alianţă încheiat între 
Creator şi creaţie; (4) - Biserica creştină trebuie să fie tolerantă fiindcă ea adoră 
emblema divină a Crucii, iar Crucea este simbolul material al forţei împletite cu 

rezistenţa; (5) - Biserica trebuie să fie tolerantă fiindcă experienţa de secole 
demonstrează că binele se realizează numai prin convingere şi nu prin constrângere [3]. 
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Referindu-se la toleranta politică sau toleranţa cârmuirii, Alexandru Sturdza 

porneşte de la considerentele că toate guvernele trebuie să conceapă religia sub două 
aspecte diferite: (1) - ca pe o temelie pe care este fondată existenţa lor şi (2) - ca pe un 

mijloc cât mai eficient de a-şi asigura existenţa. Primul aspect este religios şi abstract, iar 
al doilea reprezintă punctul de vedere politic. Reieşind din aceste două puncte de vedere 
în aprecierea lucrurilor sfinte guvernele, în concepţia gânditorului, trebuie să-şi 
stabilească şi sistemele sale de toleranţă. 

Omul, consideră autorul basarabean, se află sub dominaţia a patru legi 
fundamentale: legea necesităţilor, legea naturală, legea civilă pozitivă şi legea relaţiei. 
Dintre aceste patru legi sau mobile sociale, doar legea civilă depinde în întregime de 
guverne, pe când necesităţile naturale, sentimentele şi ideile morale, împreună cu 
adevărurile revelaţiei sunt anterioare oricărui guvernământ. Anume pe aceste elemente 
trebuie să se sprijine guvernele pentru a elabora legea civilă pozitivă. Ideea de stat nu 
poate apare „fără preexistenţa cerinţelor, rod al climatului şi situaţiei geografice ale unui 
popor, fără noţiuni generale de drept şi nedrept şi fără sentimentele naturii, în sfârşit, fără 
unele credinţe religioase, preexistente în popor” [4]. Astfel acţiunea uni guvern este 

restrânsă în sensul că nu poate în aceeaşi măsură să interzică un obiect de primă 
necesitate, să schimbe ideile generale de dreptate sau să impună o idee religioasă. 

Cercetând ipotezele apariţiei statului din contractul colectiv sau din familie, 

Alexandru Sturdza consideră mai admisibilă cea de a doua ipoteză. Capul statului, 
asemeni unui părinte în familie trebuie să fie tolerant, să nu dicteze membrilor 
colectivităţii altă credinţă, alt cult decât acel pe care Providenţa 1-a inclus în legile 

naturale. La rândul lor statele trebuie să fie tolerante din următoarele considerente: (l) - 
din respect pentru esenţa intelectuală a religiei creştine; (2) - pentru a nu viola sub nici o 

formă principiile anterioare lor însăşi; (3) - pentru a nu atenta la elementele constitutive 

ale propriei existenţe. Acest punct de vedere religios asupra toleranţei statului Alexandru 
Sturdza îl consideră pur abstract.  

Punctul de vedere politic asupra toleranţei statului gânditorul îl întemeiază pe 
faptul că, deşi există o infinitate de forme de guvernământ, scopul tuturor trebuie să fie 
totdeauna acelaşi: securitatea, bunăstarea şi stabilitatea edificiului social. Toate aceste 
componente esenţiale ale ordinii sociale, considera Alexandru Sturdza, sunt 
incompatibile cu intoleranţa. Nu există siguranţă acolo unde taina conştiinţei este expusă 
falsei interpretări. Nu există bunăstare acolo unde paşnica exercitare a cultului, negoţul, 
competiţia sunt stânjenite, dezorganizate şi zădărnicite de intoleranţă. Nu există încredere 

într-un stat lipsit de indulgenţă şi de siguranţă, în care ipocrizia a devenit o necesitate. Nu 
poate fi speranţă de stabilitate a edificiului social acolo unde interesele sunt împărţite, 
unde partea se teme de întreg, unde cei servili şi ticăloşi uneltesc împotriva libertăţii şi 
bunei credinţe a cetăţenilor. În aceste condiţii, consideră Alexandru Sturdza, între indivizi 
există o stare de război, iar exemple de acestea sunt suficiente în istoria lumii. 

Toleranţa generală consolidează bazele existenţei sociale, favorizează progresul 
şi perfecţionarea popoarelor, dezarmează opoziţia cea mai înverşunată, neutralizează 
germenele distructiv, inerent oricărei instituţii omeneşti, cimentează legăturile unei 
coeziuni paşnice între popoare şi indivizi. Acest mare adevăr se atestă în timpurile mai 
îndepărtate în Atena şi Roma antică, iar printre statele contemporane care în politica lor 
se sprijină pe principiul toleranţei gânditorul numeşte Rusia, Prusia, Anglia, America de 
Nord, Olanda. Printre statele care resimt urmările vătămătoare ale fanatismului prigonitor 
ce preface o lumină binefăcătoare într-un foc mistuitor, provocând tulburări sociale sunt, 
în concepţia gânditorului, Spania, Portugalia, Italia, Turcia, Persia şi Japonia. Ştiinţa 
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guvernării, declară Alexandru Sturdza, este strâns legată de cea a educaţiei, numai printr-
o educaţie realmente naţională şi profund religioasă puterea supremă în stat poate crea 
unanimitatea conştiinţelor. 

Toleranţa individuală, în concepţia lui Alexandru Sturdza, trebuie să se sprijine 

pe preceptul evanghelic: nu judeca pe alţii, înainte de a te judeca pe tine însuţi. Dacă 
Biserica şi statul, deşi investite cu autoritate represivă, nu au dreptul să pedepsească omul 
pentru convingerile sale, cu atât mai mult individul nu trebuie să-1 condamne pe altul, 

dacă acela gândeşte altfel ori împărtăşeşte o altă confesiune. Una dintre metodele cele 
mai eficiente prin care poate fi inspirată toleranţa creştină, consideră autorul 
Consideraţiilor, este clasificarea adevărurilor. Adevărul suprem este unul, iar adevărurile 
izolate nu sunt decât părţi ale acestuia. Pentru a forma orice întreg, este absolut necesar 
ca părţile care îl alcătuiesc să se aşeze într-o ordine organică, prin care unele se 
subordonează altora, determinând prin îmbinarea lor armonia şi deplinătatea ansamblului. 
Atunci când afinităţile esenţiale dintre diferitele culte sunt trecute cu vederea, dar se 
exploatează cu înverşunare deosebirile minore ajungem la intoleranţă. În materie de 
religie, ca în orice ştiinţă abstractă, declară Alexandru Sturdza,  nimic nu este mai 
periculos decât neînţelegerea valorii şi importanţei adevărurilor.  

  Deşi în cercurile catolice din epocă un tratat precum Consideraţiile lui 

Alexandru Sturdza nu putea să provoace decât iritare, el însuşi fiind acuzat de intoleranţă, 
prin afirmarea punctului de vedere al ortodoxiei, refuzând orice compromis doctrinal, 
actualitatea concepţiilor sale cu referire la toleranţă este astăzi mai evidentă ca oricând. 
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