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CIVILIZAŢIA STADIU 3X13131:11 AL

Problema ontologica i s-a impus speţei umane^pentru început ca o 
jrr'rl-r.:". a raporturilor sale cu acele forme ale realităţii care constitu
ita* ~eiiul restrîns în care îşi desfăşura existenţa,Tendinţa naturală de 
pfcirisare a acestor raporturi, s-a tradus iniţial într~un efort de acţiune 
*--- ' - r . t i vă,de a schimba aceste raporturi în favoarea sa0Cu timpul aspectul
Hbicnal ^al problemei existenţiale,a determinat şi a impus şi unact gnosic al existentei,şi aţjume de cunoaştere si înţelegere a multip K :: specte subaaare se"prezintă fiinţei umane realitatea0Efortul pe II»-
dp. cunoaşterii şi inţelegerii formelor existenţiale5n-a fost lipsit şi de 
erorii profunde,angajînd spiritul uman în demersuri sterile.Una din cele 
jiî-I ;r:ivnde erori a pornit dela problema genesei,a sursei iniţiale a str̂ c- 
■eteriiir existenţiale,încercările de a răspunde la o astffel de problemă) 
yt-r. r: :.t,formele incipiente ale spiritualităţii umane p© drumul steril 
:L i_i ricismului,respectIv al mitului divin.Cu toate dovezile de maturiza 
r* j- oare spiritul uman le prezintă în epoca contemporană,nu se poate ig-
icrs. totuşi perseverarea în eroarea mistică a multora din semeni noştriD

. . . .  acceptarea rerseverarea m  eroarea mitului divin,S unei entităţi conştiente şi res-
■şn^a ile,plasate în afara realităţii cognoscibile de fiinţa umană,ca sur

. iniţială a formelor existenţialele datorează în bună măsură ..inc apaci- ►—7 11. e a accepta existenţa ca un datum ireductibil la altceva,cît şi în 
~i accepta existenţei atributul de infinit ,atît temporal cît şi spaţial.

p—  eşecul acestulidemers steril,umanitatea începe să înţeleagă că proble- 
F-1 -;'l a existenţei ̂ nu este problema sursei sale generatoare,ci proble
me legităţii sale' fundamentale,a legităţii sale de esenţă0Prin legitate s 
! înţelege aici caracterul implacabil al comportamentului unei structuri 

f i . :7i::'.ale,al unei forme existenţiale,într«oca anumită conjunctură existe 
ili-li istă*Un îndelungat efort gnosic al fiinţei umane ̂ pune în evidenţă 
Bptul ca la nivelul oricărei entităţi existenţiale,al oricărui stadiu exiv- 

*lal,se poate constata o tendinţă de schimbare a raporturilor funcţio« 
îr sensul unei optimizărloAceastă tendinţă implacabilă nu poate fi 

‘ ii apreciată decît sub forma unei legi a evoluţiei»Conform acestei le™ 
ÎL--'- i-ivelul oricărei structuri funcţionale, se produce un proces de diver- 

^■Xcaresau de sinteză funcţionalăsîn sensul unei creşteri a eficienţei., 
pectiv a optimizării funcţionale a structurii existenţiale considerate,

_t procesele de diversificare^sau de sinteză funcţională^ duc la 
He£.ţia onor noi structuri funcţionale,practic legea evoluţiei este o

L :i creaţiei.Cu alte cuvinte legea evoluţiei,legea de eseijţă a existen- 
■I - se Identifică şi sub forma unei legi a creaţiei coniinui.

Âbordînd problema legii fundamentale„în raport cu diferitele sta-
li -- truc tur are funcţională a existenţei, privită în ansamblul ei,această 

;:p /tă aspecte particulare,Spiritul uman ,în efortul său gnosio^a sis- 
tirz t diferitele forme existenţiale în raport cu ispectele particulare, 

■şeiiies,pe care le prezintă legea fundamentală în decursul procesului de 
Htor s li ̂ care al rt nto>7.K •fnnntî x
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spiritul aaestei sistematizări,realitatea i-;.e z r s ziniă£ztiritului um- 
sub forma unei arhitectonici exi:teuţiale _n c:irul căreia se poate 
nge un nivel,un stadiu evoluţionist ie tip izzic,peste care se con-

■  în mod ascendent stadiile evoluţiori te ie tip chimic,biologic,
peilio ?i în final cel pe care umanitatea defineşte prin termenul de 

ilizaţie.In această optică de structurare arhitectonică a existenţei,
1- lema sursei existenţei,ale formelor primare ale ei,se transformă într-
• 7 cilemă a formelor precedente oricărui nivel existenţial,,Acceptînd ima- 
mr. - - - infinită a existenţei >se acceptă tot odată şî ideia că ori cărui 
i:: 'iu existenţial,efortul gnosic uman va reuşi în timp să~i pună în evi- 
dr_7J un alt nivelocare îl precede,iar în celălat sens procesul evoluţiojaâ 
||.i: ; va determina în mod iwvplacabil apariţia unui s^idiu superior exis- 
T-Ţiil^în raport cu stadiul superior existenţial înregistrat de speţ^a 
■ai t în prezentoLegat puternic,de o astfil de imagine evolutivă a exis- 
t -i.se inpune şî conceptul de univers exitenţial uman0Pentru început

accepta acest concept în sensul delimitării,în cadrul caracterului 
ir.it al existenţei,a unei zone în care capacitatea gnosică a spiritului 
n a reuşit să discearnă o anumită, structurare funcţională., care poate fi 
acterizată printr-o serie de legi,Concord.înd cu caracteru infinit., atît 
■̂ istenţei,cît şi cu cel al procesului infinit evoluţionist al capaci- 

ts ;ii ie cunoaştere a spiritului uman,se inpune ideia caracterului evoluai 
ni t şi al universului existenţial uman.Abordarea topografică a univer- 

sului uman,relevă o anumită zonă,în care spiritul uman a ajuns la un anu-
_rad de cunoaştere certă,în opoziţie cu o zonă de netăgăduită şi ©hi 

chiar de totală ignoranţă „Cele două zone neputînd fi delimitate printr-o 
11: 7 clarv. de demarcţie,între ele există mai mult o zonă destul de largă 
ie confuzie,de incertitudine„Desvoltarea în continuare a acestui sistem de 
ccncszte va permite abordarea ţşi din alt punct de vederea universului 
nan vi anume a unuia care să încerce să stabilească un anumit raport de 
ton iii zonare între religie)filozofie şi ştiinţă.Pentru un moment este mai 
îxnioai s:X se reia anliza aspectului arhitectonic al existenţei.Structura- 

existenţei^sub forma unor nivele,în care realitatea guvernată de legi 
-t ti_: fizic formează,conform stadiului^al"''cunoaşterii raţionale,fundaţia 

; ure ee constitue mai întîi o realitate guvernată de legi de tip chi- 
jaLc, r.; *i un alt nivel existenţial de tip bssblogic ,urmjat de un nivel psi~

:i în fine de un nivel al civilizaţiei,se poate accepta că reprezintă 
in: ine corespunzătoare stadiului actual &e4ua£L al universului uman»

z : i 7 sub forma unui nucleu ̂ această structură,acest stadiu al universul^ 
se va extinde în timp după direcţii pe care spiritul uman nu le poate 

:i=a in stadiul actual.Referitor la zona în care s-a atins un relativ g 
■zr:.7 is certitmdine,constituită de nivelele enumerate mai sus,se poate 
■csrc: formularea unor concluzii.Analiza proceselor evoluţioniste^dela
■Lecare nivel structural^pune în evi enţă apariţia unor structuri funcţio 
■U7:._: baza cărora începe să se constitue nivelul superior si'tuctural.

— Lo-
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fipt e. -stivele structuri funcţionale ar juca rolul unor soluţii de continui* 
¡tete funcţională între nivelele vecine.istfel între nivelul fizic şi cel 
ci—  JLc,rolul de soluţie de continuitate 11 joaca legăturile ionice între 
re.: ; :i.Pe baza legii fizice,care o reprezint'' legătura ionică,se constitue 
£:=1 nivel existenţial care este caracterizat printr-o seria de legi ce 

ei pot fi considerate ca simple legi ale realităţii de tip fizic,pen- 
t:. : fi distins de nivelul fizic noul nivel a fost denumit nivelul chi
ti: :.l realităţii„La rîndul său nivelul chimic supus procesului evoluţio- 
ri = : iuce la apariţia unui sub nivel organic al realităţii guvernate de 
1 iile de tip chimic.Modul în care s-a trecut dela nivelul organic

realităţii de tip chimic la procesele de asimilare şi reproducere ca
re :t:ristice realităţii de tip biologic este o problemă încă neelucidată 

stadiul actual al cunoaşterii umane.Dar faptul că în această zonă 
Hbr-: logică s-a pswfes delimitat trecerea dela chimic la biologic repre 
r_ : -in lucru cîştigat pentru intelectul uman,Procesele de sensibilitate 
f i  î‘ reactivitate apărute şi desvoltate în cadrul biologicului reprezin
ţi e:el substrat funcţional pe care începe să se constitue realitatea de 
~-l . ic,nivelul de structurare funcţională a existenţei ̂ superior nivela 
lui li l:;giţr.Dacă în cadrul nivelului fizic,ş celui chimic şi bt&logic cus 
r: jT'i.:;-le umane au ajuns la un grad relativ,destul de adînc de explicare
- —  .1- 1? , lorma unor legi de tip Ştiinţific,în cadrul psihismului 
sit '• ;i* e:t: pe departe de a fi satisfăcătoare pentru spiritul uman. 
?si::l:gia,jtiinţă care investighiază psihicul,este pe departe de a fi în 
--- : ;ir ie :-şi depăşi stadiul său incipient de sistematizare funcţională 
Sviier; ce. sînt rezultate şi pe direcţia explicativă,dar nu într-un volum 
■tre : -i permită psihologiei să se prezinte ca o ştiinţă matură,pe care 
tS. :- : ~\ ' constitui şi o tehnologie psihică bine consolidată„Empiris- 
8r—  i:m:eşte încă puternic în acest domeniu al acţiunii umane„Dacă la ni- 

inferior,al b*01ogicului,ştiinţa poate prezenta o anumită linie file 
: care permite realizarea unui tablou explicativ al procesului evo- 

r,1a nivelul psihismului pe departe nu se poate vorbi astăzi de 
■e. tablou filogenetic„Modul în care s-a produs trecerea dela for-
fetii* - -1 -rutare ale psihicului,prezente la structurile bftllogice inferioa 
Bt - - .1 --..ane,la psihicul de tip superior ,1a stadiul spiritual,care ca 
■■Eterizează speţa existenţială de tip uman,este un efort de explicare pe 
Apt* _ sihologia urmează numai de acum înainte să-l ducă la bun sfîrşit® 
iul rurerea confuziilor care domnesc în cadrul psihismului din punct de 

e funcţional explicativ,va permite umanităţii să-şi elibereze,să se 
i:ere în raport cu o serie de prejudecăţi^atît de ordin materialist 

Bir ji ie ordin spiritual mistic.Efortul de constatare şi sistematizare a 
i,ieşi nu a ajuns la un stadiu explicativ,a pus în evidenţă,în 

■frrrl psihismului uman,o funcţie cu caracter aparte şi anume funcţia de 
— - . lai înainte .de a încerca să explice cum s-a ajuns .,prinţr-un
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fii:. ;ei umane,la funcţia conplexă care o reprezintă coonştiinţa,spiritul 
trv. a făcut constatarea existenţei unei &oQa»e*i-ea, astfel de funcţii0Intro- 
*7s; :ia,autoanaliza acestei fmncţii' ■?. i 7 is şi o altă serie de constatări 
: • : permiteau o clarificare mâi âdîncă a caracterului cu tistul particula» 
■1 conştiinţei în cadrul psihismului0Una din observaţii referindu-se la 
fîptul că psihismul nu se poate identifica cu conştiinţa,constata conco- 
nitent că la celelalte forme biologice distincte de om se poate vorbi de 

stadiu relativ maifSSvoluat sau mai desvoltat al psihismului dar nu se 
p:n;e vorbi însă de o stare de conştiinţă.Cu alte cuvinte conştiinţa este 
:» caracteristică prin exeelenţă a psihismului uman,Acţiunea conştiinţei î 
in cedrul psihismului uman,determină o structurare a acestuia pe două ni- 
i ~ ,al subconştientului şi al conştientului<>îlivâlul conştient,de lucide- , 

¿1 psihismului uman fiind în general definit prin termenul de spiri- 
t-■litate.Activitatea de sistematizare la care recurge funcţia intelectual 
1- : acestei spiritualităţi umane,focalizîndu-şi atenţia analitică chiar 
asupra sa ,a spiritualităţii,a pus în evidenţă trei mari direcţii funcţio
nale în cadrul funcţiei de ansamblu pe care o formează spiritualitatea, 
îL_: lin funcţii o reprezintă intelectul,funcţia cognitiv raţională,o a 
. v.: linie este reprezentată de latura sentimentală a spiritulităţii,

-:re poate fi privită din punctul de vedere al unei funcţii de sensibili
zatele capacitate reactivă determinată de starea funcţională în care se 
7 :eşte psihicul în ansamblul, său,iar a treia direcţie o reprezintă func- 
“ir. volitivă,care îşi are inportanţa sa prin capacitatea de mobilizare ac 
i:nală,lăaidă pe care o poate realiza spiritul uman în anumite condiţii 
ie 3'licitare.înainte de a relua problema conştiinţei dintr-un punct de 
ve iere care să ia în consideraţie cele trei mari aspecte funcţionale ale 
spiritualităţii,merită să se insiste asupra unor caracteristici a acestor 
' 3 jii«Abordînd pentru început intelectul, se constatăccă acesta se prezin 
_ ’,1a rîndul său ca un complex funcţional în care se pune în evidenţă pe 
ie : parte o funcţie de memorare şi de cunoaştere prin recunoaştere,cît 
. i ‘"ta de cunoaştere prin înţelegere,cu un puternic caracter raţional 
explicativ.lîivelul de memorare şi de cunoaştere prin identificare este
■ l: nai apropiat de nivelul biologic,de substratul neuro lîziologi©,întru 
c n bună măsură acest nivel de cunoaştere se realizeazăj^pe baza func- 
vii_or de perceptivitate a canalelor informaţionale de tip neuronal,care 
sini constituite în ceea ce se cunoaşte sub numele de analizori senzoriali 
: r.şterea prin. înţelegere reprezintă un nivel superior în activitatea 
psihică,imaginea condiţionării neurofiziologice a acestui proces pe depar%; 
le nu poate fi conturată cu o ann_.ita claritate în stadiul actual de cuno- 

-3re| pe care-1 are psihologia asupra funcţionării psihicului«In timp 
re ov— oaşterea prin recunoaştere reprezintă capacitatea de activare şi in- 
P-i^it de identificare a unor conexiuni neuronice specifice,care s-au sta- 
---t -a nivelul scoarţei prinde n.stituind substratul funcţional al proce«
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necesitínd un stimul extern apărut la nivelul analizorilor senzori
ali, cunoaşterea prin înţelegere are un caracter mai activ şi toto
dată endogen. Procesul de cunoaştere prin înţelegere se referă la 
efortul explicativ asupra unei realităţi fenomenologice, efort care 
recurge la un proces atît de analiză cît şi de conceptualizare, de 
asociere şi de modelare cerebrală formal sintetică, care capătă nu
mele de ideaţie. Rezultatele acestor procese, conceptele şi modele- 
lele cerebrale denumite în ansamblu idei, duc din punct de vedere 
neurofiziologic la activarea unor zone corticale, care devin spe
cifice pentru ideile asociate şi permit identificarea ideilor prin 
identificarea activării zonei corticale care ar reprezenta suportul 
material al ideii. Această optică asupra procesului de identificar^, 
recunoaştere a ideilor memorate, ale creaţiilor abstracte ale spi
ritului, este evident determinată de ceea ce omul contemporan a 
creat în domeniul informaticii. Cunoaşterea prin înţelegere pe lin
gă latura sa de creaţie ideativă prezintă şi o latură raţională, 
care se concretizează prin elaborarea şi testarea logică a modelu
lui cerebral. Capacitatea ideativă .şi raţională a funcţiei intelec
tuale a spiritualităţii umane îi conferă acesteia o capacitate de 
prefigurare a evoluţiei realului şi-n acelaşi timp de a discerne 
un posibil optim în cazul unor multiple alternative de evoluţie. 
Prefigurarea şi discernămîntul reprezintă atribute funcţionale pe 
care experienţa existenţială umana nu a reuşit să le identifice la 
nici un alt tip de psihism din zona universului uman. Raţionamentul, 
logica lucidă nu se constată decît în cazul spiritualităţii umane, 
Există forme de estimare logică, a legăturii necesare şi suficiente 
de la cauză.la efect, care se realizează sub forma unor automatis- 
me psihice şi.în cadrul nivelului inconştient al psihismului. Reac
ţia instinctivă a animalelor prezintă un caracter de reacţie logică, 
dar care s-a stabilit sub forma unui automatism rezultat dintr-un 
îndelung.proces de selecţie a reacţiei optime faţă de un anumit 
stimul, şi nu dintr-un proces lucid de selecţie, deci a unui raţio
nament. De asemeni intuiţia s-a arătat că reprezintă străpungerea 
concluziei la nivelul lucidului, după un îndelung proces logic de 
tip automat, care se petrece la nivelul subconşitentului şi căruia 
practic nu i se poate conferi atributul de raţional.

In comparaţie cu elementele de ideaţie care formează 
suportul intelectului, a funcţiei de cunoaştere şi înţelegere lu
cidă a spiritului uman, sentimentele sînt acelea care reprezintă 
suportul şi dau consistenţă funcţiei de sensibilitate» In cadrul 
economiei spirituale, funcţia de sensibilitate se pare că are mul
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a forţei morale, altul cel de cunoaştere la un nivel care iese din 
sfera lucidului şi-n fine altul de estimare axiologică. La rindul 
lor unele din sentimente reprezintă un proces de conştientizare a 
transferului în sfera lucidului a unor elemente de raaaţie instinc- 
tivo - afectivă, care aparţin^ sferei inconştientului. De exemplu 
sentimentul solidarităţii umane poate fi considerat ca rezultat al 
unui proces de evoluţie către conştient al instinctului gregar, de 
turmă. Instinctul de conservare se traduce într-un sentiment al se
curităţii, al necesităţii de a lua o serie de măsuri de protecţie, 
j?senalul de sentimente de care dispune spiritualitatea umană este 
practic inepâizabil. Problema care se pune pentru speţa umană este 
ie a înţelege că acest arsenal este un instrument de nepreţuit in 
efoptul său de emancipare. In cadrul procesului de emancipare uma
nitatea trebuie să mai înţeleagă şi faptul că tezaurul său de sen
timente poate fi folosit nu numai în sensul energitizarii sale mo
rale, şi a realizării unei forme de cuonaştere de tip neraţional,, 
iar şi sub forma unor puternice criterii de estimare axiologică. 
Criteriile de valoare sînt instrumente esenţiale în efortul spiri
tului uman de a discerne finalităţile respectiv de a-şi stabili
responsabilii obiectivele de creaţie în cadrul unor etape de evoluţie
programate conştient. Dacă în cadrul multor structuri funcţionale , 
a unor entităţi existenţiale prespirituale, se constată ca procesul 
Ie evoluţie a dus la apariţia unor reacţii de tip automat în care 
ieterminismul finalitar este prezent prin creerea unei bucle de
reacţie de la efect la cauză (feed-back), modelînd cauza în sensul 
realizării unui efect specific, la nivelul spiritual al existenţei 
acest determinism finalitar capătă o dimensiune calitativă nouă. 
Ifectul capătă statut de scop, ce se stabileşte printr-un proces 
ie liberativ decizional, pe baza unui discernămîrit lucid de tip ra
ţional axiologic. Nivelul spiritual se poate afirma ca este carac
terizat de un determinism scopal - lucid, distinct de determinismul 
automat - empiric al formelor prespirituale.

Rolul funcţiei volitive se relevă în capacitatea mo
bilizatoare pe care o poate efectua spiritul pentru a transfera în^ 
planul acţionai scopul stabilit. Latura volitivă prezintă şi atribute 
ie tip înnăscut,.cum este tenacitatea, dîrzenia, fermitatea, dar 
poate beneficia şi de sprijinul funcţiei intelectuale a spirituali- 
tăţii. Intelectul poate contribui la cultivarea selectiv- lucida a 
acelor sentimente superioare care pot asigura o potenţializare şi owww.arhivaexilului.ro



consolidare a lat rii volitive a spiritualităţii* Sentimentele îşi 
dovedesc în acest sens o altă funcţie, cea motivaţionala. Satisfac
ţiile de ordin sentimental, se ştiu că pot contribui nu numai la 
nivelul deliberativ decizional dar şi la consolidarea capacităţii 
volitive.

In contextul ideii care urmărea prezentarea nivelu
rilor arhitectonicei existenţiale s-a insistat asupra acestor as
pecte ale spiritualităţii pentru a se înţelege în ce sens se con
sideră de către autorul acestor rînduri aserţiunea că funcţia con
ştiinţei reprezintă funcţia de continuitate între nivelul psihic 
şi nivelul existenţial de tip superior care este civilizaţia • 
Incitat de teza susţinută de Uicolae Darie în lucrarea ’’Preambul 
la o Teorie a Civilizaţiei’’ că civilizaţia reprezintă forma con
ştienta a vieţii umane, autorul încearcă să-şi formeze şi să-şi 
consolideze un punct de vedere atît asupra vieţii umanâ, şi impli
cit unul mai larg asupra existenţei în toată generalitatea ei, cît 
şi asupra conceptului de conştient* Revenind la problema conştien
tului, înainte de a prezenta punctele de Vedere asupra civilizaţiei 
nece ită a fi făcute o serie nouă de observaţii* Conştiinţei, ace
lei stări de luciditate pe care psihicul o are asupra propriei sale 
stări funcţionale, trebuie să-i corespundă o anumită funcţie la 
nivelul neurofiziologic care reprezintă suportul.pe care se consti- 
:uie activitatea conştiinţei de ordin psihic* Deşi în cadrul neura
li iziologiei la ora actuală se pare că nu este bine precizată o ase- 
nenea funcţie, se impun însă cu insistenţă o serie de ipoteze, care 
işi vor aştepta confirmarea experimentală. Ca o extindere naturală 
a capacităţii de percepţie a stimulilor externi, realizată prin 
intermediul analizorilor senzoriali, se impune ideea perceptiviţăţii 
interne, obiectul acestei perceptivităţi reprezentîndu-1 starea de 
activare a unor trasee neuronale. Semnalarea stării de activare o 
pcate asigura o reţea de senzori biochimici amplasaţi la nivelul le- 

urilor sinaptice* Senzorii sinaptici ai stărilor de activare ar 
putea să joace şi rolul de identificatori ai specificităţii unei 
::n=xiuni, respectiv a unui traseu neuronal. Problema evidenţei cen
tralizate a senzorilor care compun reţeaua este sugerată clar de mo- 
1 5leie de tip informaţional, dar care s-ar putea dovedi greşti pusă. 
7:-r:fiziologii vor reuşi fără discuţie nn peste mult timp să aducă 
nci :'_arificări care să permită explicarea modului în care se reuşeş 
te r'rijarea activării deliberate a unor zone specifice a cortexului
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Ilarificarea de ordin neurofiziologic va atrage fără discuţie şi o 
îlarificare asupra proceselor conştiente pe plan psihic. Chiar dacă 
în stadiul actual psihologia nu poate să ne ofere un model mai com
plex asupra modului cum funcţionează conştientul, o serie de aspecte 
funcţionale ni se impun. Pe plan psihic conştiinţa se poate accepta 
în sensul unei funcţii sintetizatoare a celor trei funcţii specifice 
spiritului, funcţia intelectual - cognitivă, funcţia moral - senti
mentală şi funcţia volitiva. Capacitatea cognitivă, practic cea auto- 
cognitivă îi conferă spiritului, stadiului conştient al psihicului, 
atributul de luciditate, de claritate a propriilor sale stări funcţio 
reale. Pe lîngă capacitatea de a se autocunoaşte a spiritului, se mai 
impune o altă funcţie importantă a conştientului, cea de dirijare a 
propriilor stări funcţionale în raport cu un scop stabilit prin dis- 
cernămînt operat la nivelul intelectual al conştientului. In această 
lumină conştiinţa se prezintă într-un sens cibernetic ca o funcţie de 
autocontrol al psihicului, ceea ce îi conferă vieţii spirituale un 
anumit grad suplimentar de coerenţă. 0 altă latură importantă a con
ştientului o reprezintă latura sa axiologică, evidenţiată atît prin 
capacitatea de a di cerne criteii valorice în cadrul existenţei cît 
şi prin.aceea de a le utiliza în procesul de selectare al unei al
ternative finalitare.

Reluînd analizarea proceselor de trecere de la un ni
vel existenţial la un nivel superior în cadrul arhitectonicei exis- 
tsnţiale, ni se.pare natural a considera că nivelului biologic i-se 
suprapune un nivel psihic, căruia îi urmează un nivel al civilizaţiei 
In continuare atenţia se va fixa asupra a ceea ce pare interesant la 
graniţa dintre psihic şi civilizaţie. Constituirea şi dezvoltarea 
funcţiei de conştiinţa în cadrul psihismului este un proces însoţi
tor a ceea ce se petrece în zona zoologică a nivelului biologic prin 
evoluţia de la stadiul animal la stadiul uman. Spiritualizarea, res
pectiv conştientizarea vieţii psihice se ştie că reprezintă esenţa 
procesului prin care speţa umană reuşeşte să se desprindă de con
diţionarea zoologică a existenţei sale. Termenul de constituire a 
;enştientului s-a folosit în sensul că apariţia acestui stadiu func
ţional a rezultat în urma unui îndelung proces evolutiva care s-a 
;e-recuX la nivelul psihismului de tip animal. Psihologia ca ştiinţă 
explicativă nu se va putea c nstitui cu adevărat decît după ce va 
reuşi să evidenţieze care a fost succesiunea funcţiilor.psihice care 
au eterminat apariţia ca funţţie sintetizatoare a conştientului. 
I'.iectivul respectiv este clar că se poate ataca pe două direcţii
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al psihologiei iar alta la aspectul filogenetic. Abordarea psihis
mului rudimentar relevat chiar la individul uman, fie în stadiul 
sau infantil» fie în formele sale aberante de ordin psihopatie, 
este direcţia ontogenética, care are deja o istorie şi rezultate 
apreciabile. Direcţia filogenetică, este direcţia psihismului ani
nai şi este de data mai recentă. Psihologia infantilă are avantajul 
ie a reda condensat o întreagă istorie a procesului evolutiv,care 
s-a produs în cadrul psihismului, în condiţii de normalitate, pe 
care psihopatiile nu reşşesc decît să le escamoteze. Avantajele 
psihologiei animalelor constau în aceea că oferă la o scară dila
tată acele automatisme psihice care au evoluat către formele care 
au permis apariţia conştiinţei şi care în psihologia infantilă sînt 
mult mai condensate. Manifestări psihice, de tipul celor trei mari 
clase de funcţii, care au dus la integrarea conştientului, cum sînt 
funcţia cognitivă de memorare, identificare şi de cunoaştere, func
ţia afectivo-instinctivă şi funcţia decizionala volitiv-acţională , 
se pot întîlni sub forma unor automatisme şi în psihismul animal.
Iientificarea, caracterizarea, diferenţierea şi explicarea lor sînt 
probleme în care psihologia a început să facă eforturi mari, dar 
oare nu a putut încă să duca la concluzii sintetizatoare importante, 
iaci problema procesului de apariţie a conştientului în cadrul psi
hismului este o problemă deschisa, problema rolului său în ceea ce 
ss numeşte civilizaţie este mult mai evidenta. Ie permitem să o apre
ciem ca evidenta în lumina a ceea ce pentru noi s-a impus ca lege 
fundamentală a, existenţei, legea evoluţei în ipostaza sa de lege 
a creaţiei. In spiritul acestei legităţi a apărut umanitatea conşti
enta, atît la nivel individual cît şi colectiv, şi tot în spiritul 
a:estei legităţi umanitatep; acţionează, în cele din urmă creator, 
intr-o formă superioară care este creaţia conştientă, în sensul ac- 
: unii în cunoştinţă de cauza şi responsabile, către o finalitate 
stabilită pe baza unui discernămînt raţional axiologic. Acest stadiu 
al existenţei în care creaţia a căpătat atributul de conştient este 
stadiul superior al existenţei, stadiul pe care îl definim prin ter- 
~enul de civilizaţie. Un asemenea punct de vedere permite toodată 
s ă se formuleze un răspuns la o veche întrebare pe care speţa umană 
şi-a pus-o, anume aceea asupra sensului existenţei sale. Răspunsul 
se. referă nu numai la sensul specific al existenţei umane ci al în
tregii existenţe. Elementul uman ca speţă existenţială lucida tre- 
:--ie să dovedească un puternic simţ al măsurii, o puternică forţa 
-:rală şi să-şi accepte atît poziţia sa de factor intermediar în
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existenţa în ansamblul ei, cît şi de factor care va trebui să-şi 
asume de acum înainte răspunderea dirijării conştiente a creaţiei.
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AXIOLOGIA EXISTENŢIALA SI CIVILIZAŢIA

Civilizaţia considerată în accepţia sa de expresie 
e. stadiului superior al evoluţiei existenţei, reflectă implicit în 
mecanismele sale funcţionale, legitatea fundamentală a existenţei, 
legitatea evoluţiei sub forma creaţiei conştiente. Umanitatea joaca 
i;c acest proces rolul de suport al civilizaţiei prin funcţia sa 
ia factor activator şi purtător al atributului de conştiinţă, is
teria umanităţii coincizînd din acest punct de vedere cu înseşi 
ictoria civilizaţiei. Un bilanţ al tezaurului de experienţă exis
tenţială pe care-1 reprezintă istoria atît la nivelul uman cît şi 
rai general la nivelul ansamblului formelor existenţiale, permite 
r de o parte reliefarea principalelor probleme pe care le ridică 
stadiul actual al civilizaţiei cît şi direcţiile care se conturea- 
ir ca soluţii posibile pentru rezolvarea lor. Considerăm necesar 
ca iin multitudinea de probleme pe care acest bilanţ le relevă să 
re fixăm atenţia asupra unora din ele care dintr-un anumit punct 
ie vedere ar putea contribui intr-o oarecare măsura la clarificarea 
şi respectiv rezolvarea restului de probleme. 0 simplă enumerare 
a acestor probleme, cum ar fi criza, respectiv crizele civilizatei, 
reIul culturii, raportul între civilizaţia materială şi cea spiri- 
tuala, procesul de unificare şi integrare a civilizaţiei terestre, 
rarortul între evoluţiei şi revoluţie, raportul între latura rra- 
ţrrrala şi cea spirituala a spiritualiţaţii, relaţiile intre re- 
ligie, filozofie, ştiinţă, ideologie şi politică, criteriile axi- 
:logiee, fundamentarea şi rolul lor, aspectele acţionale ale creă
rii conştiente, eficienţa şi raportul dintre pragmatic şi progra

matic , este suficientă pentru a scoate în evidenţă complexitatea 
:r:clemelor şi în consecinţă dificultăţile cu care urmează să se 

frunte speţa umană în cele ce vor constitui istoria sa viitoare. 
Zinensiunea acestei dificultăţi se traduce în cele din urmă într-o 
ţrtclemă morală, de tărie de caracter pentru umanitate, de capaci- 
:rre ie a-şi înţelege rolul pe care îl are în coordonarea conştien
ţi a procesului evoluţionist al existenţei şi de a şi-l asuma cu 
răspunderea necesară . Pricită din dimensiunea uriaşă a problemati- 
:~r semnalate, încercarea de a o aborda pare practic lipsită de
- — iul măsurii, dar privită şi din alt punst de vedere, pentru 
ruiţi contemporani se prezintă ca o necesitate profundă de ordin 
spiritual-, moral, obllgînd atît la un efort de conceptualizare teo- 
:etică şşi ideologică cît şi la un efort acţionai, politico - orga-
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mizatorie.
Aşa cum s-a mai spus şi-n alte analize ale problemei 

:riz i civilizaţiei, dintre multiplele probleme cu care aceasta se 
confruntă, pentru majoritatea semenilor noştri criza şi în special 
aoruala criză pare problema cea mai gravă. In buna măsură aprecie
rea nu este greşita dar totuşi prezintă pericolul unei abordări 
eronate, prin încercarea de a o rezolva precipitat şi inevitabil 
in acest caz superficial, escamotîndu-se vrînd nevrînd nişte aspec
te mult mai profunde ale crizei, care lăsate nerezolvate vor irupe 
Ia suprafaţa prin manifestări şi mai grave ale crizei. In primul 
rînd o atitmdine responsabilă faţă de criză trebuie să evite dra
matizarea ei^instalarea climatului de panică care are tendinţa să 
se impună şi care la rîndul ei are tendinţa sa-fir justifice şi sa 
impună pe plan social regimuri ce intră în incidânţa legii marţiale 
Şi care oferă aparent o motivare superior raţională opţiunilor 
totalitare.

Realmente griza actuală este gravă atît prin întin- 
ierea sa cît şi prin profunzimea ei. Dacă cele două războaie mon- 
iiale ale secolului XX lăsau impresia aspectului european al ariei 
crizei, evoluţia ulterioară a acesteia, a scos în evidenţă dimen
siunea ei terestră. Un alt aspect al extensiei crizei se referă la 
faptul că ea nu prezintă numai aspecte materiale de ordin economic, 
oi şi aspecte mult mai largi şi mai profunde de ordin uman, de ordin 
spiritual. Efordul de adîncire a analizei crizei civilizaţiei nu 
poate ignora moştenirea procesului evoluţionist care a dus la un 
pluralism al civilizaţiilor şi care aparent s-ar găsi într-o situa
ţie concurenţial conflictuală, dxspunîndu-şi o anumită poziţie do
minantă. Gel mai încriminat centru de civilizaţie fiind din acest 
punct de vedere civilizaţţa de;d sorginte europeană. Fără discuţie 
acest $ip de civilizaţiea c orice structură reală, nu a putut evi
ta apariţia unor vicii grave.în care se mai persistă chiar de către
o serie de factori reprezentativi contemporani ai acestei civili
zaţii. Pe de altă parte însă nu se poate ignora nici faptul că tot 
această civilizaţie a creat o serie de valori faţă de care celelal
te centre de civilizaţie au manifestat un puternic interes asimi- 
lînduşi-le. Procesul de transfer de valori între civilizaţii este 
acela faţă de care o atitudine responsabil creatoare în raport cu 
criza civilizaţiei merită şi chiar mai mult trebuie să-şi concen
treze efortul. Această atitudine de promovare a unui spirit coope
rant între diversele centre Ie civilizaţie pe care ni le-a lăsat
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o evoluţie spontan - empirică şi disparată a umanităţii, trebuie 
să se bazeze şi pe observaţia multtt mai profundă, referitoare la 
faptul că în consens cu legitatea esenţială a existenţei se im
pune ca real şi implacabil de ireversibil un proces de integrare 
a civilizaţiei umane la scara terestră. Integrarea civilizaţeiei 
merită să fie privită şi în lumina unui proces continuu de inte
grare pe care-1 prezintă umanitatea, de la nivelul individual la 
cel gentilic, trecînd prin cel tribal şi apoi naţional. Fiecare 
nivele de integrare neanihilîndu-1 pe cel precedent, din contra 
folosindu-1 ca suport . Precizarea este necesară, pentru că mulţi 
adversari ai tezei procesului de integrare a civilizaţiei încearcă 
să opună în mod tendenţios integrarea civilizaţiei, aspiraţiilor 
de emancipare naţională, neobservînd că în loc să existe o opoziţie 
între aceste procese, din contra există o condiţionare pozitivă 
şi reciprocă.

Deci, fără a contesta gravitatea crizei, trebuie 
totuşi înţeles că actuala criză nu este singura cu care umanita
tea s-a confruntat în relativ scurta sa istorie.ea făcînd parte 
iintr-un lung şir de inevitabile crize de evoluţie prin care a 
trecut şi va mai trece civilizaţia umană. Actuala criză poate de
veni însă una care să marcheze un moment crmcial al istoriei ci
vilizaţeiei, dacă umanitatea va reuşi să-şi depăşească erorile şi 
carenţele conceptuale pe care le prezintă la momentul actual.
Intr-o altă lucrare a lui licolae Darie această posibilitate de 
iepăşire a actualei crize a fost analizată sub aspectul unui 
"prag istoric" al umanităţii. Rezolvarea în acest sens pare posi
bilă în măsura în care umanitatea va reuşi să ajungă la un consens 
nai întîi conceptual şi apoi acţionai asupra cauzelor profunde 
ale crizei şi respectiv ale mijloacelor disponibile pentru a o 
re noiva. Faptul că civilizaţia reprezintă stadiul conştient al 
existenţei, nu înseamnă implicit că această stare de luciditate 
este o caracteristică absolută a întregii speţe umane. Dincontra 
in cadrul celor peste 4 miliarde de exemplare cît numără specia 
jsrană la ora actuală, conştiinţa la nivelul corespunzător stadiu
lui său actual de dezvoltare nu poate fi constatată decît la un 
şrDcent foarte scăzut • Această situaţie reprezentînd şi ea unul 
iin aspectele profunde ale crizei civilizaţiei. Criza conştiinţei , 
manifestată prin nivelul draaiatic al ignoranţei, al obscurantis
mului multora din semenii noştrii, prin lipsa unui sistem de cri
terii valorice care să reuşească să genereze atît un sentiment ; 
trofund de încredere, cît şi un sentiment de responsabilitate,1a
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o puternică majoritate a speţei umane şi în fine prin lipsa unei 
capacităţi volitive atît individuale cît şi colective de a acţiona 
în consens la nivelul uman pentru aşi depăşi precarietatea sta
diului de dezvoltare a spiritualităţii, reprezintă unul din sub
straturile profunde ale crizei civilizaţiei« In măsura în care 
se va înţelege aeest aspect al crizei de un procent cît mai ri
dicat de factori responsabili ai umanităţii şi se va reuşi totoda
tă cît mai rapid transpunerea celor înţelese în obiective realiza
bile care să întrunească acordul unei majorităţi active a umanităţii 
în aceeaşi măsură se va reuşi să se dea o rezolvare mai profundă 
actualei crize a civilizaţiei, asigurîndu-se o lungă perioadă de 
evoluţie pentru umanitate, ferită de perspectiva imediată a iminen
ţei unei noi crize.

Altfel spus criza civilizaţiei este mai mult o criză 
a factorului său spiritual decît a factorului material. Fără a 
ignora şi respectiv a nega gravitatea implicaţiilor de ordin mate
rial ale crizei, cele prezentate mai sus au scopul de a pleda pen
tru concentrarea efortului uman către găsirea soluţiilor rezolvă
rii crizei, folosind cu precădere mijloacele pe care le oferă latura 
spirituală a civilizaţiei. Faptul că umanitatea la ora actuală 
este mai mult copleşită de aspectele materiale ale crizei, reflectă 
modul spontan empiric şi în bună măsură instinctiv în care s-au dez
voltat pînă acum diferitele forme ale civilizaţiei. Practic domina
tă de inerentul determinism al factorului mateăial. Ceea ce se pro
pune prin prezentul demers nu este ignorarea determinismului fac
torului material, ceea ce ar fi o absurditate, ci este ralierea la 
acel curent de idei care militează pentru creşterea gradului de de
terminism pe care trebuie să-l exercite factorul spiritual în evo
luţia civilizaţiei, eliminînd implicit dominaţia factorului mate
rial în orientarea acestui proces. Precizăm încă odată că nu de
terminismul ci dominaţia factorului material în evoluţia civiliza
ţiei se consideră de către autor că este una din gravele carenţe ale 
civilizaţiei de pînă acuma şi care a influenţat puternic apariţia 
actualului stadiu al crizei. Si încă o precizare, cînd milităm 
pentru înlăturarea dominaţiei factorului material nu o facem în nu - 
mele unui spiritualism mistic ci a unui a de tip raţional axiologic 
Faptul că în cadrul actualei crize a civilizaţiei umanitatea âe 
confruntă cu profunde probleme de ordin material, s-a arătat în ne
numărate analize că nu ţine deloc de lipsa resurselor materiale, ci

_ o  J l _
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ie precarietatea organizatorico-politică a civilizaţiei contemporane . 
Ir:;Ierna resurselor se ştie clar că nu este atît o problemă a resur- 
selor naturale cît o problemă a resurselor tehnologice, iar în aceas- 
*1 privinţă civilizaţia dispune de un imens arsenal care este numai 
zarţial utilizat. Atît din punct de vedere al utilizării eficiente şi 
plenare a actualului arsenal cît şi al extinderii ei, se impune ca o 
tragică caracteristică a actualei civilizaţii modul foarte necores- 
-rrzător de utilizare a celei mai mmportante resurse şi anume a capa- 
:rt^ţii de creaţie a speţei umane. Si cum aceasta ţine evident de 
gradul de dezvoltare spiritual al umanităţii, de gradul sau de cunoaş- 
":re şi de capacitatea sa organizatorică, apare astfel ceea ce se 
trate considera un absurd cerc vicios.Punîndu-se accentul pe latura 
materială, neglijîndu-se factorul spiritual, s-a ajuns ca în cadrul
actualei civilizaţii însăşi factorul material să nu mai poată bene-~ i a ude aportul de cunoaştere umană şi să nu mai poată să se dez-
rrlte şi respectiv la rîndul lui să, nu mai poată contribui la o mai
puternică dezvoltare a civilizaţiei.

Revenind la concluzia că rezolvarea profundă, responsa- 
:ilă a actualei crize a civilizaţiei nu se poate face decît pe linia 
creşterii influenţei factorului spiritual, se impune necesitatea unor 
roi analize şi respectiv clarificări. Trebuie analizat şi precizat 
raportul între material şi spiritual în cadrul existenţei în general 
şi în cadrul civilizaţiei în particular. Deasemeni trebuie precizat 
raptul că putem avea deaface cu o spiritualitate raţional axiologică 
3au cu una de tip mistic. Trebuie analizate şi scoase în evidenţă ro
lul acestor două tipuri de spiritualitate în decursul istoriei civi
lizaţiei şi respectiv rolul lor în abordarea fideistă, filozofică şi 
ştiinţifică de către speţa umană a cadrului existenţial în care a 
trebuit să-şi desfăşoare propria sa viaţă. Problema distinţiei între 
materialism şi spiritualism la nivelul civilizaţiei, este fără îndoia
lă aşa cum s-a mai afirmat o problemă de primat. Numai că în multe din 
aceste aprecieri se face eroarea confuziei primatului filogenetic cu 
primatul acţionai determinist . Iar problema determinismului, la rîn- 
dul ei se poate constata destul de clar că se pune în mod diferit, în 
cursul lungului proces evoluţionist pe care 1-susuportat formele exis< 
tenţiale. Dacă în cadrul structurilor existenţiale de bază se eviden
ţiază un determinism prin excelenţă cauzal, pe parcursul apariţiei de 
3tructuri mai complexe începe să se impună sub forma unor automatisme 
un determinism de tip finalitar. In cadrul realităţilor de tip biolo
gic acest gen de determinism se poate ilustra prin nenumarate exemple
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tx apariţia funcţiei de conştiinţă în cadrul psihismului, determinis- 
i—  i-r.alitar capătă o nouă dimensiune, practic trece la un alt invel 
etlitativ. Finalitatea nu se mai stabileşte printr-un lung şir de 
f —  rn-nţe efective, care duc la selectarea Optimului funcţional. Fi
nalitatea se prezintă în ipostaza de scop, pe care conştiinţa are po- 
«mcilitatea să-l prefigureze, în urma unui proces psihic de discernă- 

raţional axiologic. Discernămîntul înlocuieşte lungul şir de 
•rienţe efective, reprezentînd însă şi el fnt un şir de experienţe, 

4-ir ie tip simbolic, realizate la nivelul cerebral. Faptul că nu exiş
ti. _cc adjectiv corespunzător pentru un asemenea tip de determinism, 
lriici implicit şi faptul că el nu s-a impus cu suficientă tărie spi
ritului uman. Poate vom forţa puţin limba dar ne vom permite să ne 
re ferim în cele ce urmează la acest tip de determinism ca la un deter- 

sm scopal ..La nivelul civilizaţiei problema raportului între fac- 
t:r 1 material şi cel spiritual se pune ca o problemă a unui primat 
scţional, şi nu unul filogenetic, între formele cauzale şi cele sco- 

ale determinismului. In cadrul acestei lucrări milităm pentru 
tria. care susţine că progresul civilizaţiei se caracterizează prin 
: ;:-:rea ponderei determinismului scopal, implicînd şi creşterea gra
iului de emancipare a speţei umane. Punctul de vedere a acestei teze 
i- contestă faptul ca în formele rudimentare ale civilizaţiei prima
tul ieterminismului cauzal a fost acela care s-a impus. Aceasta s-a 
realizat prin condiţionarea pînă la dominare a vieţii umane de către 
is-ctcrul material, cît şi prin dominarea fiinţei umane de către for
male primare ale psihicului. Prin formele.rudimentare , prespirituale 
mia psihicului se are în vedere afectele şi instinctele primare , pre- 
; _i-căţile , miturile mistice şi tot ceea ce într-un cuvînt se numeşte 
::=curantism psihic. Pe măsura creşterii factorului conştient, odată 
: - e 7. ane ip are a umană , cu eliberarea fiinţei umane de dominaţia fac- 
tcrului material9 de dominaţia prejudecăţilor şi a obscurantismului 
:-ctic se constată şi o creştere a ponderii determinismului scopal.
::m erea determinismului scopal se reflectă prin înlocuirea din.ce în 
:e mai mult a unei atitudini sau fataliste sau elementar pragmatice 
:- c atitudine programatică în abordarea de către speţa existenţială 
:: tip uman a proceselor care se desfăşoară la nivelul civilizaţiei. 
:;ttru înlăturarea oricărei confuzii, repetăm cele ce s-au mai subli- 
- t, umanitatea se eliberează de dominaţia factorului material nu 
inlâturînd influenţa acestuia asupra civilizaţiei, ci făcînd efortul 
i -  2.-1 controla această influenţă, fotodata remareînd acest proces, 
această tendinţă, trebuie evitată eroarea de a aprecia că în stadiul 
actual al civilizaţiei, umanitatea a ajuns la un control complect al
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T_liz=ţiei. Aspectele materiale ale actualei cri se a civilizaţiei., ar 
•:_;e o desminţire evidentă unei astfel de aprecieii superficiale.
3tr tttodată numai scepticii inveteraţi ar putea tăgădui progresul

pe care umanitatea l-a făcut în controlul factorului material,
: res care îndreptăţeşte speranţa de a se elibera de spectrul per- 
:r:.irii dominaţiei sale de către acest factor. In ultimă instanţa 
ceasta se traduce pe plan spiritual ideologic printr-o emancipare a 
_■:—  taţii în raport cu prejudecăţile ideologiilor materialiste. 0 
«-ir.tipare echilibrată a umanităţii nu înseamnă că eliberîndu-se de 
prejudecăţile materialiste trebuie să perpetueze dominaţia prejudecaţi- 
-:r spiritualităţii mistice . Faptul că această opţiune spirituală, 
a; tenire a unei îndelungi perioade de ignoranţă a umanităţii, frus- 
Z î -z L speţa umana de simţul demnităţii, sentiment rezultat din creşte- 
r 2. convingerii că în sfera universului său existenţial este singurul 
:s.:tor de promovare conştientă a creaţiei, devine un adevăr din ce în 
:s rai evident. Analiza modului ctei a apărut şi ş-a consolidat aceas- 

:: iune spirituală, implica o analiză a rolului pe care l-au jucat 
ţi-1 mai joaca în dezvoltarea civilizaţiei religia , filozâfia şi
"i :.:a şi care în uit mă instanţă se ştie că reflecta modul în care 

diirţa umană aborda pe plan spiritual realitatea care o înconjoară şi 
ta :are interacţionează. Abordînd deci aceste atitudini, trebuie mai 
— tii să constatăm că atitudinea religioasă este printre primele care 
- te impun fiinţei umane, iar în al -K—lea rind că această atitudine 
52 constituie pe o ipostază specifica a unui sentiment, şi anume pe 
iţtstaza de credinţă a sentimentului de încredere* La rîndul sau 
s-test sentiment se impune psihicului ca o necesitate determinată de
- sentiment de securitate şi de un element şl mai profund al psihi-
- -.lui, de un instinct de conservare# Punînd astfel problema, nu fa-

decît sa reprecizăm un lucru astăzi destul de evident, că analiza 
atitudinii religioase, nu se poate face decît prin prisma psihologiei,
: - mijloacele de care aceasta dispune în stadiul actual. Cum psiholo
gia este departe de a se fi. constituit încă într-o adevărată ştiinţă 
explicativă, se menţin multe confuzii atît asupra psihicului în gene
ral, şi a celui uman în special cît şi asupra atitudinii religioase, 
ieluînd constatarea că atitudinea religioasă, se fundamentează pe o 
iţtstază a sentimentului de încredere, merită sp ne fixăm puţin aten
ţia asupra acestui sentiment. In actualul stadiu de experienţă exis- 
ta..-ială putem accepta faptul că sentimentul de încredere se prezintă 
ir trei ipostaze specifice : credinţă, convingere şi certitudine, şi 
. i iceste ipostaze corespund celor trei atitudini semnalate : cea fi- 
trist religioasă., cea filozofică şi în fine cea ştiinţifică.
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O altă problemă a sentimentului de încredere, este proble- 
:liectului acestei încrederi. Apare evident că acest obiect se con- 

•trează sub forma unui ansamblu de criterii valorice impuse de reguli- 
Ia implacabile de comportament ale realităţii cu care fiinţa umană in
ter ac *ionează. Pentru început omul a constatat mai confuz sau mai lu- 

reacţiile specifice ale structurilor existenţiale şi le-a luat ca 
_:_re . Ulterior aceste prime constatări încercînd să le confrunte cu 
*lie manifestări ale universului său existenţial a încercat să extindă 
■ceste constatări în virtutea credinţei că primele reguli constatate 
. -mcţionează identic şi pentru noile realităţi cu care se confrunta.
I ::rcarea clarificării acestui proces nm se pare că poate fi mult aju 
•Sită de utilizarea conceptului de univers existenţial disputat mai sus 
i.::eptînd acest concept în sensul delimitării spaţii'^4^- temporale a 
a:alei zone a realităţii cu care speţa umană reuşeşte să stabilească 
r laţii funcţionale, se mai impun o serie de concluzii. In primul rînd 
:a;iul că relaţiile funcţionale în discuţie nu mai pot fi reduse la 
rele de ordin acţionai fizic, ci le implică şi pe cele de ordin spiri-
* al. Relaţiile spirituale ale fiinţei umane cu realitate^ ambientală 
simt atît pe plan intelectual în sensul cognitivă-ideativ, cît şi pe 
ţi ar sentimental. Realitatea înconjurătoare îi inspiră omului un evan- 
:ai foarte bogat de sentimente printre care curiozitatea şi temerea,
: reversul său încrederea, joaca un puternic rol motivaţional în sti- 
:-_larea spiritului investigator uman. In al doilea rînd se impune cu 
evidenţă şi faptul că evoluţia speţei umane, emanciparea sa, în speci
al oea spirituala, implică şi un proces continuu de extindere a uni- 
ersului existenţial .uman. Practic avem de/aface nu cu un simplu pro- 
:e£ de extindere, ci cu un profund proces de âvoluţie în cadrul aces- 
t_i proces existenţial producîndu-se complexe procese de structurare 
funcţională, relaţională, care angajează zone din ce în ce mai largi 
atît spaţial cît şi temporal, ale realităţii. Formele incipiente ale 
-m. versului uman de ordin , psihic se prezentau sub forma unui nucleu 
irstinctivo-afectiv care-şi impunea pecetea asupra modului de aborda- 
re ie către fiinţa umana a zonei care depăşea limitele universului 
său intim, familiar. Ulterior regulile acestui univers restrîns au 
trebuit să.sufere o serie de confruntări de infirmări şi evident de 
sc imbări profunde. Consolidarea încrederii numai pe baza simplei ere- 
iinţje nu a mai fost suficientă, fiinţa umana resimte necesitatea şlla 
unui alt mod de sgşl fundamenta încrederea, unul care să se bazeze pe 
cunoaştere şi chiar mai mult, pe înţelegerea finalitară şi cauzală a 
manifestărilor realităţii. Dacă în perspectiva unei experienţe mile
nare acest oroces ooate fi analizat astăzi mai sistematic, pe parcur-
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nană. Pe de altă psxte se impune clar că diversificarea şi evoluţia 
: .-Tui proces reprezintă parte constituentă a însăşi emancipării 

spirituale care duce la înlăturarea acestei confuzii. In depăşirea 
-;:stazei de credinţă a sentimentului de încredere un rol important 
l-au jucat apariţia şi dezvoltarea unur noi sentimente în paleta afec-

r

ti vă a spiritualităţii. Printre acestea se impune chiar alternativa 
fialeetlcă a sentimentului de încredere şi anume neîncrederea, dubiul 
:are naşte întrebarea şi care a stimulat puternic ceea ce s-a constl- 
~ it sqb forma demersului cognitiv la speţa umană. Deasemeni senti
mentul esenţialului, a ceea ce este dincolo de prima aparenţă, a co
r-o titudinii în sensul concordanţei cu realul?sentimentul subiectivi- 
■-ţii şi obiectivităţi!, sentimentul justiţiei, al echităţii, al echi
librului, şi al valorii vin să complecteze şi să potenţializeze arse- 
zL2l-.il prin care spiritualitatea umană face efortul să se degajeze de 
: .'tare de subordonare faţa de necunoscutei) pe care i-1 impune carac
terul mistic al stadiului incipient al universului său spiritual, 
rară discuţie că în această schemă se recunoaşte ceea ce istoria cul
turii umane a reţinut că reprezintă procesul bine cunoscut de. tresrere 
ie la stadiul religios, la cel filozmfic şi în final la.cel ştiinţi
fic. Dacă în general acest proces este acceptat ca atare, sînt alte 
aspecte pe care el le ridică şi care reprezintă în bună măsură încă 
: uternică sursă de confuzie pentru spiritualitatea contemporană.
I primă sursă de confuzie o reprezintă concluzia pripită că un aseme- 
a: a proces are un caracter.finit, în sensul că demersul spiritual de 
:riin fideist şi-a trecut ştafeta demersului de ordin filosofic şi 
ir. final acesta şi-a trecut-o celui de ordin ştiinţific,.acesta.ur
ai ac. de a se bucura de statutul privilegiat de a prelua şi funcţiile 
re.lizate pînă în prezent de. demersurile de ordin fideist şiffilozofic* 
:rincipalul motiv pentru care considerăm eronată o asemenea orientare 
rpirituală, este aşa cum am mai subliniat, faptul că.procesul de 
intereondiţionare se consideră pe de o parte liniar şi pe de alta par- 
7 2 finit. Liniar în sensul ca trecerea se face numai de la fideism
- :re ştiinţă,..şi finit întru-cît nu ar exista o reacţie inversă de 
la tiinţă către fideism, reacţie care reprezintă un proces continuu 
r- caracter infinit. Caracterul infinit al procesului asigură şi ca
racterul infinit al extindere! zonei de certitudine.

Pazei fideiste de tip mistic prin demersul cognitiv deter- 
âast de sentimentele superioare semnalate mai sus, îi urmează iniţial 
: fază filozofică. Specific demersului acestei faze este încercarea de 
a lonsolida zona incipientă a universului uman prin evoluţia încrederii
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explicative, generalizante de ordin teoretico raţional prin care se 
. :;:arca înţelegerea şi explicarea mecanismelor existenţiale din sf e~ 
r . diversului uman, pe măsura confirmării ipotezelor explicative,
:::: confruntarea concretă experimentală cu complexitatea realităţii^ 

tezele, adevărurile ipotetice capătă statut de regulă comportamentală, 
ixilacabilă, de lege ştiinţifică. Se evoluează astfel spre cîştigarea,/ 
-xui nivel superior al încrederii, care este certitudinea. Demersul 
filozofic se continuă astfel la rîndul lui cu unul ştiinţific, în 
:ire analiza critica şi sinteza funcţională exprimată legic, devin
- rtrumentele intelectuale specifice. La rîndul ei certitudinea ştiin*’ 
jifică permite demersul acţionai lucid al tehnicii. In faza demersu - 
1-i ipotetic al filozofiei, umanitatea a recurs simultan şi la o teh~ 
r„rlogie empirică, care practic a reprezentat faza testării experimen- 
~ile a ipotezelor formulate şi a eliminării treptate a confuziilor 
inerente abordării necunoscutului* Revăzut procesul se prezintă sin
tetic ca o consolidare a sentimentului de încredere într-un univers 
nxan incipient, prinţr-o evoluţie de la faza de credinţă la cea de 
:ertitudine* Numast că procesul nu are un caracter finit. Certitudi
nea unui anumit stadiu.al universului uman potenţializează la noi efoa 
T^ri demersul fideist şi cel filozofic, către zonele exterioare zonei 
ie certidudine a universului uman . Specific noilor demersuri este 
zexiinţa de a extrapola incidenţa elementelor de certitudine, mai 
::rcret implacabilitatea regulilor comportamentale stabilite către 
::ne noi , în care practic apare un mare grad de confuzie explicaţi- 
vi pentru spiritul uman* Iniţial această zonă de confuzie este abor- 
liză de spiritul uman printr-un demers fideist, religios, dar cenzu
rat acum de o mare prudenţă în urma multiplelor eşecuri pe care le-a 
înregistrat în etapele anterioare ale respectivului mod.de a proceda.
-rocesul se continuă.ad infinitum, noile certitudini cîştigate schim- 
:ind în bună măsură şi înţelegerea certitudinilor prestabilite şi 
Totodată determinînd un nou demers fideist - filozofic către o nouă 
zonă de certitudine care învecinează universul uman. De această manie
ri se impune imaginea unui univers uman în continuă extindere printr-c 
suită intercondiţionată a demersurilor fideist, filozofic şi ştiinţi
fic. Tendinţa dominantă a schimbării find caracterizată prin extin- 
ierea permanentă a ariei de certitudine. Tocmai în acest proces de 
Extindere a zonei, de certitudine îşi evidenţiază funcţiile lor speci
fice demersul fideist şi cel filozofic. Acea zonă de separare a cer
tului de Incert devine obiectul de acţiune a celor două tipuri de 
abordare a realităţii de către spiritul uman. Metaforic fideismul şi 
filozofia reprezintă prima avangarda * celei de a doua şi ambele
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i - prin credinţă ai convingere , Astfel privite lucrurile apare ca 
»Tiient faptul că certitudinea ştiinţifică furnizează noi suporturi 

elemente fideismului, de unde rezultă imaginea dinamica a faptu
lui că nucleul central de ordin mistico religios al stadiului rudi- 
nental al universului existenţial uman este împins către exterior 
:e către zona centrală a certitudinii. Totodată se impune şi obset- 
t= ia că sentimentul religios reprezintă o componentă a spirituali- 
iiţii umane care pe departe de a fi anihilată capătă noi atribute în 
4: nomia acestei spiritualităţi. Se foloseşte termenul de economie 
in sensul administrării eficiente, optime ̂ a resurselor de care se 
_ispune într-o acţiune creatoare, respectiv în cazul în spe , de 
resursele afective de care dispune spiritualitatea umană.

Abordînd problema funcţiei fideismului trebuie de la 
inieput scos în evidenţă faptul că, în stadiul actual, în lumina ce- 
l:r analizate anterior.este necesar să se demarce aspectele sale 
imiiţionale de funcţia sa esenţială cu caracter spiritual cultural 
m  iecursul istoriei. Religia a avut^şi va continua săşşi exerseze, 
funcţia de cultivare a sentimentului de încredere în cadrul spiritua
lităţii umane, ceea ce îi dă acestei spiritualităţi forţa morală de 
i icţiona responsabil . Responsabilitatea acţională trebuie privită 
:i una din importantele componente ale unei axiologii a civilizaţiei. 
Iacă asupra funcţiei esenţiale a religiei, ca factor pozitiv în pro-
-esul istoric de cultivare a unei axiologii superioare nu este normal 
s - existe nici o rezervă, asupra aspectelor sale formal tradiţionale 
;r:‘_lema se prezintă cu totul altfel . Problema începe cu întrebarea 
legitimă care este obiectul încrederii pe care trebuie să o cultive 
rfligia . In lumina celor ce s-au încercat să se evidenţieze pînă 
L i z l ,  răspunsul este clar. Obiectul încrederii trebuie să-l repre
zinte legea fundamentală a existenţei, legea evoluţiei, respectiv 
legea creaţiei permanente. Faptul că, în stadiile incipiente ale 
i iritualităţii umane, eXa dificil de.a prezenta speţei umane o for- 
nulare cu un conţinut atît de general, de abstract, este de o eviden-, 

indiscutabilă. Recurgerea la metafora mitului divin a fost soluţia 
ţe care a îmbrăţişat-o majoritatea religiilor . Deasemeni faptul că 
i:iastă metaforă prezintă caractere esenţiale de ordin antropomorfic 
.-lultă astăzi cu pregnanţă pentru spiritul uman avizat,în perspecti

vi multăplalor abordări critice a problemei în decursul istoriei.
igiile au devenit de-a lungul istoriei umane prizonierele acestei 

erori a metaforei antropomorfice a mitului divin . Incapacitatea de . 
i se elibera de această eroare reprezintă slăbiciunea lor profundă 
in raport cu tendinţa de evolaţie raţională a spiritualităţii umane.
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; rală cu toate reverimentele aparente. Deşi părinţii spirituali con-, 
exporani, din cadrul diferitelor religii tradiţionale, sînt pe zi 
:î trece mai conştienţi de implicaţiile acestei perseverări în eroare, 
ei xai trăiesc iluzia că vor putea să facă să supravieţuiască formele
..oronice a religiilor datorită compartimentului moral pe care~l con*
h_ieră un apanaj specific al acestor curente spirituale. In acest senr 
3e pare că se ignoră, cu sau fără bună credinţă, faptul ca problema , 
u:re lei, a eticei este în ultimă instanţă o problemă de axiologie, 
ie criterii valorice care fără discuţie sînt tot de ordin existenţial.
7 r tul că demersul raţional al spiritualităţii umane a eşuat în mul- , 
ţiplele sale eforturi de a impune o axiologie cît mai larg acceptată ;
: ::e un eşec numai aparent, pentru că o analiză onestă a p'Secesului 
= :• ~ate în evidenţă o rezultantă dominanta de ordin ascendent în acest 
;exs. Bineînţeles datorită complexităţii problemei nu se poate vorbi 
ie o soluţie simplă, unanim acceptată de multiplele forme pe care 
le reprezintă civilizaţia contemporană. Religiile tradiţionale îşi 
: v.solidau ssc±Ha|ţ±±a±aaK diferitele lor sisteme morale punîndu-le sub 
:utoritatea mitului divin care le era specific . Sate evident astăzi , 
: i,pornind de la o asemenea autoritate. fictivă,pe departe-,nu mai pot 
.i reale perspectivele de a consolida şi menţine aceste sisteme mora
le decît în cadrul unor comunităţi umane cu un nivel rudimentar al 
emancipării spirituale. Pe de altă parte cu toate viciile semnalate 
ie este sisteme morale au o vigoare care rezultă din faptul că elejî  
reprezintă în ultimă instanţă transpunerea în planul regulilor com
portamentale ale comunităţilor umane, a unor obsergaţii istorice în- 
ialungate care au în vedere aspecte fundamentale ale existenţei, 
-fortul umanităţii de a-şi consolida o civilizaţie cu un puternic su- 
;ort axiologic nu poate ignora efortul pe care diferitele religii ,
..vi lucid sau mai confuz, l-au făcut în decursul istoriei de a rele- 
~e aceste aspecte axiologice.

Astăzi umanitatea a început însă să se orienteze cu vi- .
;:are către ceea ce am putea denumi un fideism axiologicfâ-existenţial, 
începe să se consolideze încrederea într-o serie de valori pe care 
experienţa existenţială le impune spiritualităţii umane. In timp ce 
le.tura intelectuală a spiritualităţii, cea de cunoaştere raţională, 
ie.ce efortul de a decela valorile reale din cadrul multitudinii de 
experienţe existenţiale, latura afective-sentimentală a spiritualită
ţii este angajată pe linia cultivării lucide a tuturor sentimentelor 
:are pot contribui la consolidarea încrederii în sistemul de valori 
:v.re se constituie.
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Punctul de vedere al prezentei analize^pe departe nu este 
i:ela de a nega rolul ¿trecut şi viitor al religiilor tradiţionale,
: - ie a releva erorile şi pericolul de a nu putea contribui mai efl- 
cient^în stadiul actual al civilizaţiei,sla emanciparea umanăîn ca
vi erseverării în aberaţiile p̂e care spiritul raţional contemporan 
r; le poate accepta. Religiile tradiţionale vor trebui să înţeleagă 
şi sa, accepte să opereze ele însăşi profunde schimbări, atît în struc* 
Tirile lor fundamentale cît şi în manifestările lor formale. Intrucît 
uncţia lor esenţială constă în a cultiva un sentiment specific, cel 
ie încredere, ele se vor prezenta în bună măsură ca tehnici psihologi- 
:4, trebuind în consecinţă să beneficieze de rezultatele pe care o 
:iinţă a psihologiei va reuşi să le obţină. Acest punct de vedere 
:erită privit şi în sens invers. In ce măsură practicilele ritualelor 
tradiţionale a diverselor religii nu se relevă ca nişte tehnologii 
= jirice ale psihologiei, contribuind la constituirea acesteia ca 
c-riin|ă, în aceiaşi măsură în care de exemplu alchimia a contrubuit 
îs constituirea chimiei ca |tiinţă. Cu alte cuvinte s~ar putea vorbi 
iespre religie ca o alchimie a psihologiei. In aceiaşi măsură şi arta 
:rin funcţia sa estetică, de cultivare a sensibilităţii spirituale , 
prin procedee care ţin mai mult de empirismul tehnologiilor psihice 
=e relevă şi ea ca un precursor tehnologic, în sens acţionai, al 
viinţei psihologice.

Să reluăm, în lumina ultimelor eforturi de analiză îdeea 
: : nceptului de univers existenţial al civilizaţiei umane. El ni s-a 
izpus într-un sens pozitivist, prin zona sa centrala de certitudine , 
:s. acea zonă a realităţii, în care istoria, experienţa acumulată a 
_:ei existenţe milenare de luciditate, îi conferă spiritualităţii 
_ iane dreptul de a se considera singura autoritate conştientă respec- 
~-v zingura care acţionează finalitar, deci. pinfnind de la un discer- 
~ 1t.:nt care se fundamentează raţional axiologic. Această milenară 
-̂4re%:eîîţă ?de existenţă lucidă ̂ nu a reuşit sa detecteze ̂ în sfera uni™ 
Tersului existenţial uman^nici o altă entitate existenţială .care să 
: cunure de atributele conştiinţei : - capacitate de cunoaştere,
- sentimentul răspunderii, - şi forţa voinţei de a decide raţional 
ax ologic şi de a acţiona ferm.

Pe aceste considerente ne-am permis aprecierea metaforei 
sivului divin ca o eroare antropomprfică constînd în faptul că i se 
vribuie acestei ficţiuni existenţiale, caracteristicile comportamen- 
tale, de tip lucid finalitar, specifice spiritualităţii umane. Nici 
_:r/.tificarea mitului divin cu legea fundamentală a existenţei, a
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i-TDluţiei, respectiv a creaţiei permanente, nu justifică această 
:onferire a atributelor de conştiinţă, întrucît cu tot caracterul 
său de iege esenţială ea are însă un caracter primar care nu-i per- 
uite să se bucure de atributele finalităţii lucide, care apare, nu- 
usi la stadiul superior al existenţei, care este civilizaţia *

Religiile preluînd acest atribut şi conferindu-1 unui 
_it, au uzurpat autoritatea unică a speţei existenţiale de tip uman, 
respectiv au frustat pe om de sentimentul demnităţii, umilindu-l 
ţrln subordonarea sa faţă de o ficţiune existenţială. Singurele res
tricţii care i se impun acestei autorităţi care este speţa existent 
rlală de tip lucid, această forţă realmente demiurgică şi prometeică 
sînt elementele care rezultă şi pe care i le impune exersarea legii 
:reaţiei permenente în sens ascendent, respectiv legea evoluţiei . 
Aceste elemente se constituie pentru spiritul uman sub forma unor 
criterii valorice care reprezintă cum s-a mai spus structura axiolo
gică a civilizaţiei.

In optica conceptelor analizate şi dezvoltate pînă 
uici, un copp de criterii valorice care se poate structura într-un 
sistem axiologic, trebuie să-şi ia ca element de bază chiar legea 
ie esenţă a existenţiei legea evoluţiei. Orice apreciere valorică 
trebuie să se raporteze în ultimă instanţă la modul de acţiune a 
acestei tendinţe fundamentale a structurilor existenţiale. Punîndu- 
te roblema aprecierilor valorice, se pune implicit şi problema su- 
-Isetului apreciator şi totodată a obiectului aprecierii. Aprecierea 
fiind prin excelenţa un act de conştiinţă, capacitatea de a o exersa 
nu poate aparţine decît spiritualităţii umane, şi mai. general chiar 
îtrmei superioare a existenţei care este civilizaţia . Civilizaţia 
îşi exersează această apreciere atît asupra existenţei în general 
iar în special asupra sa însăşi, funcţia de auto apreciere a civili
zaţiei reprezintă o importantă componentă a mecanismului prin care 
-zeasta îşi poate asigura dirijarea lucidă a propriei sale evoluţii. 
Ii temui axiologic deşi are ca sursă generatoare obiectiva legitate 
esenţială a existenţei, constituindu-se şi dezvoltîndu-se în cadrul 
civilizaţiei, este la rîndul lui obiectul unei dezvoltări dirijate 
tu mod conştient. Mai exact în decursul istoriei sale se poate cons- 
::.ta o fază pe care am puteaeodenumi de empirism axiologic în care 
s_iritualitatea umană neaccesînd încă la un nivel suficient de Iu
ti litate de emancipare, asimilează primele criterii valorice sub 
t:r~a unor iluminări, unor revelaţii de ordin etico moral, deşi aces 

revelaţii nu reprezintă decît decantarea, sau privit dinamicW::rjarea în creuzotul subconştientului a unei îndelugi experienţe
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parii spirituale a fiinţei umane, se dezvolta atît capacitatea 
acesteia de a înţelege obiectivitatea unor reguli comportamentale 
din cadrul existenţei , cît şisentimentul responsabilităţii acţio
nai e . Criteriile valorice i se impun astfel speţei umane ca elemen- 
te obiective ale existenţei. Caracterul obiectiv al criteriilor va- . 
lorice nu exclude dirijismul conştient, ci dincontra îl implică ca 1 
un element de manifestare a responsabilităţii, concomitent cu dez
voltarea unui puternic simţ de discernamîât în selectarea şi culti
varea unor noi valori. In dezvoltarea criteriilor şi respectiv a 
instrumentelor estimatoare, arsenalul spiritualităţii umane dispune 
-7i se foloseşte atît de factorul raţional dar şi în mai multă masu- ■ 
ră de factorul afectivo-sentimental . Dezvoltarea, respectiv culti
varea nivelului de sensibilitate a unor sentimente superioare, le 
transformă pe acestea în cele mai fine instrumente estimatoare de 
ordin axiologic. Astfel se impune şi funcţia de esenţă a culturii 
în cadrul civilizaţiei, a creaţiei conştiente. Cultura atît în ipos
taza sa fizică cît şi în cea spirituală,respectiv raţionala afecti
vă sau volitivă^nu reprezintă altceva decît dezvoltarea dirijată a 
capacităţilor funcţionale ale fiinţei umane, în special prin exer- ' 
sarea acestor capacităţi funcţionale. Rezultă totodată că atît dis
cernerea dintr-o experienţă existenţială cît şi dezvoltarea şi con- ! 
solidarea unui sistem axiologic este în ultimă instanţă un act de ’ 
cultură.

înainte de a încerca o conturare care să caracterizeze 
axiologic stadiul actual al civilizaţiei, merită de reluat succint 
problema modului specific de manifestare a legii fundamentale a exis. 
tenţei la diferitele nivele ale arhitectonicei existenţiale . Pen- 
:ru realitatea de tip fizic legea acţiunii sub imperiikl forţelor de 
tip gravific, electromagnetic sau mezonic se poate aprecia, că re
prezintă modul particular de manifestare a legii evoluţiei. La ni
velul realităţii de tip chimic, legăturile ionice ar putea constitui 
imaginea mecanismelor de esenţă care asigură diversificarea şl sin
teza funţională specifica» Ipostaza biologică a legii evoluţiei re
prezintă asimilarea şi reproducerea. In ce priveşte realitatea neuro 
psihică atenţia s-ar putea fixa asupra proceselor în care Intervin 
stimulii - excitant, inhibitor - şi răspunsurile de reacţie specifi
ce. In fine la nivelul superior, cel al civilizaţei constituită pe 
nivelul de conştiinţă al fiinţei umane, motorul care pi*opulsează5 pe
o direcţie continuă de evoluţieţacest nivel al realităţii, îl con
stituie umanismul .
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Totul pentru om, prin om, se relevă jt fi elementul propui- 
= =xt, de esenţă al civilizaţiei. Umanismul este concomitent religie, 
cilozofie,-ştiinţă şi sistem axiologic pentru civilizaţia contempo
rană. ^manciparea continuă a umanităţii prin propriile sale eforturi 
reprezintă elementul motrice al civilizaţiei.

Umanitatea se dovedeşte a fi singura autoritate decizională, 
responsabilă în care trebuie să se investească şi să se cultive senti
mentul de încredere, este singura forţă demiurgică in caracter corişti- 
x: şi responsabil în cadrul actualului stadiu al universului existen
ţial uman.

Bineînţeles că multiplele vicii pe care le prezintă actualul' 
s~adiu real de dezvoltare al civilizaţiei fac pe mulţi din contempora- 
.ii noştrii să respingă o asemenea teză. Ou tot antropocentrismul său 
iiscutabil umanismul raţional este singura alternativă, singura orien-
* are realistă care îi poate permite civilizaţiei să iasă din marasmul
ix care au făcut-o să naufragieze atît aberaţiile spiritualismului 
xastic cît şi cele ale totalitarismului materialist. Cu alte cuvinte 
crcclema axiologiei civilizaţiei pe departe de a fi numai o problema 
:_lozofică, ea este şi una de ordin ideologic;afectînd în mod esenţial'
i’axisul politico social. Asupra acestui aspect se fa reveni în capi- 
cclal politic al acestem analize critice pe care o impune civilizaţia ! 
contemporană. i

Reluînd ideile dezvoltate mai sus asupra axiologiei civili- 
xaţiei contemporane merită a fi punctate pe scurt o serie de concluzii

Axiologia necesită a fi dezvoltată în mod conştient, adică 
raţional şi responsabil de către umanitate, avînd drept punct de spri-1 
;ix obiectivitatea legităţii fundamentale a evoluţiei, folosind pro- 
cesul de cultivare a sentimentelor superioare ale spiritualităţii umane 
i orientînd această axiologie către creşterea autorităţii spiritului 

raţional al umanităţii în cadrul civilizaţiei, în concordanţă cu pro- 
: e :ul de emanaipare uman.

Abordîn complexul şi diversul spectru al sentimentelor supe
rioare, la care s-a făcut referinţă, şi care trebuie să constituie 
a-cstanţa sistemului axiologic, se impune să ne referim succint la o
x  ie din aceste sentimente. In special la cele care ni se ptezinta 

mai multă pregnanţă,. întrucît în mod real acest arsenal spiritual 
apare ca inepuizabil. Un prim grup de sentimente care ni se impun

centru a le cultiva, derivă din ceea ce s-a afirmat mai sus că repre-
-- ta sensul superior al existenţei speţei umane, respectiv al civili—
crxiei, sensul creator. Cultivarea sentimentului de satisfacţie al
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:reator lucid al speţei umane, ni se pare că trebuie să reprezinte 
-iul din cele mai importante sentimente care să stea la baza siste- 
.-lui axiologic. Cultivarea lor trebuie să concorde implicit cu cui- 
rărea sentimentului că singura forţă demiurgică de creaţie în ca- 

..ui universului existenţial contemporan o reprezintă speţa existen - 1̂
Ţi=lă de tip uman. Cultivarea autorităţii umane rezultă de la sine în ■
: ntextwl acestui sistem de concepte.

In contextul celor afirmate ne permitem o mică digresiune, 
leterminata de un ridicol dar şi natural sentiment de temere, pe care 
..i-l provoacă binecunoscuta voluptate al spiritelor sarcastice totdea- 
via la pîndă pentru a denigra, a ridiculâ&â, eforturile sincere ale > 
11ienilor lor. Problema ni se pare de mai puţină importanţă, dar să-i 
-:ordăm totuşi o anumită atenţie, A te referi astăzi la creaţie ca ele 
i.er.t de satisfacţie, ţine i® mai mult de domeniul utopiei, al naivi- 
t iii ridicole, cînd aceasta ki se prezintă,celor mai mulţi dintre se
nilii noştri! contemporani^sub forma elementelor rutiniere, de trudă 1 
silnică, de munca bruta fără orizont. Bineînţeles că nu la aceste as~ 
i2cte, care reprezintă vicii indiscutabile ale stadiului de subdez
voltare ale civilizaţiei umane contemporane, se face referinţă în cele" 
_e mai sus. Problema, din contra, trebuie văzută invers, că tocmai 

5st aspect al crizei actuale a elvilizaţeie, necesită să fie depăşit; 
;i necesită a se face din creaţie, pentru un procent din ce în ce mai ( 

r'. iicat dintre semenii npştrii, obiect de satisfacţie* Pe departe de i 

i ii naiv, şi de a considera că. pur şi simplu demersul axiologic ana
lizat anterior poate rezolva direct acest aspect al crizei civiliza
ţiei, autorul este conştient de profundele sale implicaţii politice, 
ir înainte de a purcede la formularea unor teze.acţionale se impun 
: serie de analize teoretice, oricît de utopice şi desprinse de con- 
creţul imediat ar părea ele unora din semenii noştri!.

Reluînd concluziile de mai sus, care prezintă indiscutabil 
_i puternic iz vizionar, se impune o anumită paralelă. Cultivarea unor 
ise.ienea sentimente, ţine în bună măsură de cultivarea aspiraţiilor 
-iine, procedură pe care religiile au practicat-o îndelung. Mitizarea . 
aspiraţiilor umane nu este condamnabilă prin ea însăşi, ea devine abe- 
rintă.numai în.măsura.în care obiectul aspiraţiei are un caracter 
fict ivo-utopic, în măsura în care ea însă îşi trage sursele dlntr-o 
realitate puternica, mitizarea poate juca un rol potenţializator al 
civilizaţiei umane.

0 altă gamă de sentimente care se impun a fi cultivate, în 
pairul sistemului axiologic, ţin de funcţia de forţă propulsatoare a

i lismului în cadrul civilizaţiei! Din această samă de sentimente
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bilitate, sentimentul de solidaritate a speţei umane, sentimentul de .
libertate, sentimentul de echitate şi justiţie şi în fine printre ele
nu poate fi ignorat şi sentimentul de eficienţă al creaţiei. Un solid 
curent umanistic nu se poate dezvolta şi consolida, fără un sentiment
Ie autorespect al fiinţei umane, atît în ipostaza sa individuală cît

A \J fc:i în cea colectivă. Orice acţiune.de frustare a umanităţii de acest 
sentiment al demnităţii, âe dovedeşte în ultimă instanţă ca retrograd 
ie antiumanitar, cu puternice consecinţe anihilatoare asupra efortu
lui de emancipare al civilizaţiei. Si în acest sens trebuiesc înţelese; 
referirile la aberaţiile atît ale spiritualităţii mistice cît şi ale 
totalitarismului social contemporan de inspiraţie materialistă. Un rea£ 
simţ al demnităţii umane trebuie să se dezvolte în echilibru cu un sini- 
al măsurii, al autocenzurii care să-l ferească să se exacerbeze, să 
evolueze pe direcţia vicioasă a orgoliului şi vanităţii. Respectul 
faţă de semeni trebuie să fie una din puternicile componente ale sim
ţului măsurii, de asemeni respectul faţă de obiectivitatea legilor rea
lităţii. Solidaritatea trebuie deasemeni cultivată din mai multe con
siderente. In primul rînd ea este singura pe care se poate constitui 
acea unitate care să-i confere umanităţi^capacitatea acţională eficien
tă In procesul de emancipare. Ba reprezintă singura alternativă la ten- 
iinţa de a asigura unitatea necesară prin silnicie, tendinţă atît de ■ 
prezentă în practica socială contemporană şi care are scopul de a es- jj 
camota efectele atrofiante ale tatalitarismul.ui. Totodată solidarita- i 
tea umană trebuie să se dezvolte şi pe direcţia înfrînării tendinţelor 
axacerbante de tip individualist a dezvoltării personalităţii, a demni
tăţii individuale. Ca o replică trebuie frînată însă şi tendinţa to
talitar colectivistă a solidarităţii care ar putea la rîndul ei împie
dica şi ea dezvoltarea normală a personalităţii individuale. 0 direcţie 
importantă a dezvoltării solidarităţii, o reprezintă dezvoltarea spi- : 
ritului cooperant în detrimentul celui concurenţial, cu toate aprecie
rile. jcare îi atribuie acestuia virtuţi incitatoare în procesul de crea
ţie. Fără a neglija şi ignora aportul creaţiei individuale, totuşi în
Itimă instanţă civilizaţia se impune ca operă a spiritului cooperant 
ţe care!-a dovedit.^ umanitatea în îndelungata sa istorie. Acest proces 
ie dezvoltare echilibrată, interactiv a diferitelor sentimente, în ca
zul acesta a celor care ţin de sfera umanismului, ilustrează în uLtimă 
instanţă şi ceea ce trebuie dezvoltat ca sentiment al libertăţii. Li-A,
ertatea pe departe, în mod realist, nu poate fijdesprinsă de ceea ce 
formează alternativa sa dialectică, restricţiile,coeroitivităţile. 
iste o utopie de a te referi la o libertate absolută .̂ într-un complex 
ie interdependenţă. Libertatea reală este aceea care, ţinînd seama de
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fie impust silnic de ansamblul factorilor cu care elementul individual 
interacţionează. Practic, în mod real nu se poate lua în considerare 
iecît ceea ce constituie gradul relativ de libertate a unui factor 
iUpersftiv, grad care este cu atît mai ridicat cu cît acesta este ca
pabil să-şi stabilească singur restricţiile inerente. Dezvoltarea unui
2 eraenea sentiment de libertate se impune în cadrul axiologiei umanis
te contemporane.

In ce priveşc sentimentele de echitate şi justiţie ele apar 
şi se dezvoltă ca o consecinţă a elaborării corecte chiar al sistemul« 
axiologic. Aceste sentimente pot fi considerate ca rezultante estima
tive a corectitudinii însăşi a sistemului axiologic, cu ilustări func
ţionale de apreciere în diversele manifestări acţionale a civilizaţiei 
umane. Corectitudinea se înţelege aici în sensul concordanţei cu le
gile profunde ale existenţei.

Sentimentul de eficienţă al creaţiei asigură orientarea 
funcţiei creatoare a civilizaţiei, în măsură posibilului, spre un 
optim din care să rezulte permanent un nivel superior al acesteia, 
ieasemeni prin dezvoltarea sa se încearcă evitarea gratuităţii unor 
procese creatoare.

Bogata paletă de sentimente superioare a axiologiei civili
zaţiei evidenţiază şi sentimente cu funcţie motivaţională în demersul s 
cognigiv al spiritualităţii umane. Dintre acestea,sentimentul esenţial*' 
.incită permanent la depăşirea aparentului fenomenologic, la depistarea 
încontinuu a unui nou factor, a unui nou nivel deterministic.Senti
mentul esenţialului se dezvoltă în concordanţă cu un sentiment al ge
neralului , a abstractului şi chiar mai mult cu unul al sublimului,
Dare ţine în bună măsura de domeniul satisfacţiei estetice. Acest 
sentiment al satisfacţiei estetice trebuie să reprezinte una din cele 
mai importante componente ale axiologiei civilizaţiei contemporane . : 
Satisfacţia estetică, prin dezvoltarea^spiritualităţii umane, atît 
pe plan raţional cît şi afectiv, s-a ilustrat în decursul istoriei ci
vilizaţiei ca un puternic factor incitator al acelor capacităţi cong- 
nitive ale spiritului uman, care depăşesc nivelul lucidului, şi totoda 
tă ca un puternic factor energitizant al forţelor spirituale. In ul
timă instanţă în aceasta rezidă funcţia de esenţa a esteticului şi în • 
consecinţă a artei în general.

Sentimentul esenţialului este totodată fundamentul pe care 
se structurează aşa numitul sentiment metafizic, al necesităţii trans
cendenţei, a depăşirii permanente a frontierelor aparentului, a ceea 
ce costituie pentru un anumit nivel cognitiv frontiera realului şi a 
certitudinii. In acest sens soirii ii metafizic trebuie aorecin-t «rin
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a zonei de certitudine a universului existenţial.
In problema esenţialului se impune aceiaşi observaţie a 

relativului care poate fi realizat în raport cu un stadiu anterior 
le esenţial. Cu alte cuvinte trebuie avitată aberaţia absolutizării 
acestui esenţial, tendinţă pe care a cultivat-o o metafizică de tip 
_ '.ealizant. Sentimentul transcendenţei de necesitate a depăşirii per- ' 
mente a aparentului, este elementul de impulsionare a demersului 

cognitiv de tip metafizic.
Sentimentul transcendenţei este de aceiaşi natură cu spiri- 

revoluţionar, Acesta „în general., reflectă sentimentul necesităţii 
profundei reorientări,care se impun a fi operate în mod conştient 
ie speţa umană^asupra liniei sale de evoluţie, cînd în cadrul unei 
asemenea linii au început să se acumuleze eşecuri care pot pune în- 
aericol continuitatea procesului emanicipator«, evoluţionist. Reorien- 
t .rea profundă pe care o impune o atitudine revoluţionară, reprezintă 
-r_ efort de depăşire a unui stadiu aparent de necontestat al realită
ţii, stadiu concretizat în general printr-un dogmatism conceptual.

Axiologia civilizaţiei bazînau-se pe cultivarea lucidă a va
lorilor, impune din punctul de vedere al interdependenţei între demer
surile fideist, filozofic şi ştiinţific o orientare clară a acestui 
ţroces cultural. Existenţialismul evoluţionist, ca p  opţiune filozofie 
-ij implică în mod necesar ̂ din punct de vedere fideistcultivarea com' 
viagerii profunde asupra caracterului implacabil a evoluţionistului 
ascendent, a faptului că procesul creator este o legitate esenţială
- firii. Se impune astfel un fideism al efoluţionismului creator. 
Iranspunerea în sfera universului uman a acestui demers fideist se va _ 
:rezenta sub forma demiurgismului uman. Speţa existenţială de tip 
uran este, în viziunea acestui demers singura forţă creatoare, din 
sfera universului uman, capabilă de creaţie lucidă, deci să stabileasc 
- discernământ raţional axiologic sensurile, mijloacele şi metodele 
:rocesului creator, la o scară existenţială din ce în ce mai largă.

Creaţia lucidă.implică pe planul demersului ştiinţific şi 
tehnologic, dezvoltarea şi consolidarea unor cunoştinţe certe asupra 
complexei fenomenologii pe care o prezintă civilizaţia, ca stadiu su- 
rsrior al existenţei. Se impune astfel o ştiinţă şi o tehnologie a ci
vilizaţiei. Tot ceea ce a reuşit omenirea pînă.în prezent să dezvolte 
şi să acumuleze din punct de vedere ştiinţific, se prezintă astfel ca 
lemente^mai mult sau mai puţin disparate, ale acestei ştiinţe care 
ncepe să se închege într-un mod din ce în ce mai coerent.

Una din componentele principale ale ştiinţei şitehnologiei 
civilizaţiei o reprezintă creaţia la nivelul a! «■*«»••? i •* _.
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zaţii, şi care este practic în esenţă demersul politic al umanităţii. 
Punctul de vedere care i se impune existenţialismului evoluţionist, 
pe linia respectivului demers, se va expune în capitolul următor.

Din bogata problematică pe care o deschide axiologia civi
lizaţiei ne vom rezuma la cele schiţate, evident sumar vîn cele de 
mai sus.
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CIVILIZAŢIA SI POLITICA
Problema demersului politia,în cadrul civilizaţiei.)este în ultl- 

.ss.ţă problema actului creator la nivelul a ceea ce reprezintă dimen-
~s. socială a civillzaţieioDIn punct de vedere al factorului uman, care 
inplicat în acest proces,actul politic se inpune daci în sensul unei 

iţii creatoare .Creaţia politică po-Litie-ă lucidă apare ,dintr-un alt punci 
ere,pentru omul politic şi ca o necesitate de a transpune în planul 
sulul social un credo existenţial de tip superior0Obiectul creţiei po- 

Lce este atît de ordin spiritual cît şi de ordin funcţional-organizato-
• laiersul politic are în vedere,pe plan spiritual realizarea unei credi- 
i_^ţi a masei sociale într-o serie de criterii valorice de ordin poli- 
-:6cial,ceea ce se poate numi succint o axiologie politică,iar pe pla- 
:v_'-cţional al societăţii constituirea unor instrumente instituţional- 
cizatorice care să permită promovarea valorilor specifice demersului
tic particular.Caracterizarea procedeelor folosite de creaţia politică
•e fi făcută din mai multe unghiuri de vedere,Merită fixată atenţia
- aceluia care pune în evidenţă atît viciile cît şi virtuţiile care 
rii-iaza abordarea empirico-pragmatică de cea vizionar-programatică
_7 Iui politic pragmatic fără discuţie nu i~se poate contesta eficien-
/.lentă o Dar pe departe el nu corespunde caracterului profund al spiri-

|Li. uman,Cu această prudenţă,speţa exitenţială care a ajuns la nivelul
•anitate,nu şi-ar fi depăşit stadiul zoologic-patruped,înfruntînd ris-
; poziţiei bipede care i-a permis într-un sens să devină speţa exis-
lă capabilă să scruteze,să cerceteze orizonturi infinite,iar în alt
i-a eliberat membrele superioare permiţîndu-i să devină speţa exis-
'1 ' creatoare de tip lucid,homo faber„Pe plan politic problema se pu-
ictic la fel,Opţiunea tactică de tip vizionar-programatic ̂ cu toate
-iile de eşec,este singura^care-i oferă omului politic stătut realmen- 
creator cu o anumită doză de clarviziune«Pe scurt,cele ce se vor ana- 
i prezenta în continuare asupra demersului politic,se vorace în lu-
:;ţlunii vizionar-progrmatice,

Demersul politic de tip viziona^rogramatic ijnpliâa, pe lîngă la- 
‘fxisului social concret^şi ojputernică latură ideologică0Idiosincra-

-- iuiologie,a multor opţiuni politice contemporane,în special a ce- 
te tip pragramatico-empirice,este în multe cazuri legitimă0Ea este 
.-tul natural,al Incapacităţii multor tendinţe idiologice de a-şi 
= vitalitatea,de a-se adapta în confruntarea cu complexitatea rea- 
*V_a situaţii neprevăzute o Degenerarea lor,prin ridigizare ,prin per* 
r:- la dogmatism,nu încriminează demersul idiologic în sine,ci viciii 
:renţele unor idiofgii individuale,Insuficient de maturizate.

Holul Idiologiei în demersul politic este de a clarifica şi fun- 
teoretic o serie de elemente specifice oricărui demers creator 

,cum sînt obiectivele ce urmează a fi relizate^şi deasemeni mijloa
ce se vor folosi de creator în procesul de nrpn-h-i o --
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.ur.il3r politice se face nn-mal atît în raport cu obictivele urmărite, 
şi în raport cu mijloacele şi metodele folosite «După acest e]precizări 

inevitabil caracter general,reluînd linia problemelor expuse mai sus, 
cuie precizat prin ce se caracterizează demersul politic pe care-l 
oonizează existenţialismul evoluţionist«Caracteristicele orientării 
itice,de sorginte existenţial-evoluţionistă,le dă în special obiecti- 
e pe care şi-le propune:o societate coerentă,echilibrată între echita- 
:i eficienţă,între imperativele pe care le inpune latura colectivă şi 
individuală a umanităţii,o sinteză între ceea ce astăzi reprezintă 
iunea socialistă şi cea 1iberală0Intru-un cuvînt această orientare tre
să se prezinte sub forma unui socialism liberal0Intenţionat acestei 
entări nu-i-se specifică caracterul democrati©'0Democraţia,în condiţi-
contemporane trebuind să fie mai mult decît c că> orientări

i ice specifice.Ea trebuie să fie caracteristica obligatrie a oricărui 
cor politic care participă onest la complexa operă de emancipare a ci- 
izaţiei umane«Ea trebuie sa fie mai mult decît opţiunea specifică unui 
cor individual al civilizaţiei,ea trebuie sarfeprezinte o mentalitate 
agala^pe care sa se fundamenteze un climat de creţie cooperantă,la ni- 
socialoEa trebuie sa reprezinte reflectarea pe plan politic a legităţii 
damentale de propulsare a civilizaţiei,respectiv a umanismului:totul 
tru om prin om,atît la nivel/î colectiv cît şi la cel individual.Iii esen- 
iemocraţia trebuie să devină criteriul axiologic al expresiei politice 
ivllizaţiei«Deşi în cele ce se vor analiza în continuare asupra democra- 
1 se va mai reveni,asupra unor aspecte se va insista aici,Cu toate că 
craţia ar trebui să fie o caracteristică indiscutabila a demersului 
itic contemporan,realist abordînd problema se constată că ea este puter- 
discreditată^de forma pervertita a practicii sale,şi anume de mistifi~ 

iea demagogicăoPrincipiul democraţiei este simpiu şi arhicunoscut:pute- 
decizională în cadrul comunităţilor umane îi aparţine,îl revine ca 

rogativă întregii mase sociale«Cela principiu la exersarea sa concretă 
plenara se ştie că este un drum imens«Parcurgerea acestui lung drum 
a de gradul de emancipare a masei sociale,traducîndu-se în final prin- 
un grad^relativ mal ridicat, sau mai scăzut^de maturitate a democrtiei« 
r-ctic situaţia actuală a democraţiei,chiar şi în cadrul multora din ce
cal emancipate comunităţi umane,nu se poate afirma că a depăşit nivelul 
LescenţeioDiscreditarea democraţiei este fără îndoială şi rezultatul 

¿surilor demagogice,dar în principal ea este consecinţa firească a ni- 
iiui foarte scăzut de emancipare pe care-l prezintă umanitatea contem- 
ană.Dintru-un anumit punct de vedere apare un cerc vicios,i»maturlta- 
democraţiei nu permite o largă şi profundă emancipare umană,iar la 
iul lui nivelul scăzut al emancipării nu permite exercitarea fermă 
:nestă a democraţieia% lementul Inhibitor,al acestui proces de ciberne«*
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I reprezintă totuşi,pîna la urma,inerţia civică a factorului umaneExer- 
sarea prerogativelor decizionale se traduce pentru masa socială,evident 
atît în drepturi.,, cît şi în obligaţii civice ̂ reflectate asupra factorului 
;ît la nivel colectiv 7cît şi individualaEmanciparea superioară a masei 
ociale este necesar să ducă la un echilibru lucid,practic la nivelul fie- 
ărmi individ,între drepturi şi obligţii,Tot odată realizarea lucidă a 
.cestui echilibru,în mod perseverent şi tenace,ar trebui să ducă la apa- 
iţia a ceea ce s-ar putea numi tonusul civic al societăţii.Rolul tonusu- 

lui civic ar fi acela de a ţine pe q(linie ascendentă evoluţia^nu numai a 
societăţii,dar şi mai general a civilizaţiei,El trebuie să fie manifesta
rea concretă a ceea ce este realmente spiritul revoluţionar»sentimentul 
ecesităţii de a urmări^permanent realizarea unor schimbări în sens ascen- 
:nt în cadrul civilizaţiei,schimbări ale căror atribute esenţiale nu tre- 
ue să-l reprezinte violenţa,caracterul lor exploziv,ci profunzimea lor, 
dîncimea schimbărilor angajate,cu alte cuvinte o tendinţă spre esenţia- 
-zarea condiţionărilor proceselor sociale<,In ce priveşte inerţia factoru-
i uman^se constată faptul că el se evidenţiază tocmai în acest comparti- 
rrfĉ al efortului pe care-l inplică creerea şi întreţinerea tonusului ci- 
Lc.Confortul existenţial,pe care-l conferă degrevarea de responsbilitateâ 
îizională,evitarea efortului pe care-l inpune tonusul civic,reprezintă 
puternică capcană pentru fiinţa umană0De aici climatul de concesionare a 
.rogativelor democratice,a concesivităţii,a toleranţei faţă de abuzuri- 
factorilor demagogici profitarzi,maladie inevitabilă a inmaturităţii 
ocraţiei contemporane,respectiv a emancipării umane,, Dar între a constata 
aste simptome de maladie ale democraţiei şi a aprecia că ele reprezintă 
:ii de fond ale ei,este o deosebire profundă0Prima,prin incitarea mobili- 
_oare pe care o poate determina, pe linia găsirii procHeelor curative, 

să aiifră un caracter optimist»realist,în timp ce a doua este evident 
imistă prin caracterul său demobilizator capitulard0Pe departe linia 
imistă nu poate reprezenta opţiunea prezentei anâ,aze0Din contra ea con- 
'eră şi mai strigentă necisitatea efortului militant>pe care îl reclamă 
'ciparea umană0Dar şi aceasta cu prudenţă pentru a nu cădea în eroarea 
cipării silnice oAdevărata emancipare practic trebue să fie realizată 
aut o-emane ipar e, prin exersarea neviciată allibertăţilor civice ,a 

ertăţilor de iniţiativă şi de opţiune„Democrţia şi emanciparea trebue 
-volueze simultan, condi|Lonîndu-se stimulativ reciproc.Teoria secvenţiai 
■arii,emancipare şi apoi democraţie,are evident un caracter diversionist 
? escamota tendinţele oligarhic totalitare ale unor factori socii-li» 
cadrul acestei succinte analize a democraţiei se mai inpune un aspect, 
“lanul politic al civilizaţiei,în concordanţă cu funcţia sa de criteriu 
:logic,democraţia este singura care,în condiţiile contemporane,poate 
'ari legitimitate regimurilor politice-sociale din cadrul diferitelor 
•-ităţi naţionale o Orice regim politic contemporan care nu ars n
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Regimurile nedemocratice se prezintă în final ca uzurpatoare a autorită-
ii decizionale a masei sociale,şi mai grav ele acţionează în sensul frî-

-árii atrofiante,pînă la anihilare0a procesului de emancipare socială0Sin 
punct de vedere istoric 0nu există nicio circumstanţă atenuantă., pentru 
tcest abuz uzurpator0Nici chiar inerţia civică,a confortului concesiv, pe 
care o manifestă1aproape natural,masa socială.In acest sens trebuie precia, 
zat,că se are în vedere^atît regimurile făţiş totalitare,cît şi formele 
:i insiduase de totalitarism escamotat , pe care le prezintă în mod ine
vitabil nivelele i^mature de democraţie a multor regimuri politice care 
îşi auto conferă atributul de liberale.Imbricarea puternică a elemente
l e  totalitare cu cele de reală democraţie în cadrul multor regimuri li- 
:¿rale este una din ipostazele iimaturitaţii democratice a acestor regi
muri 0

Un alt aspect de esenţăaaâ democraţiei este legat de problema cu- 
maşterii proceselor sociale de către om0Umanitatea reprezentînd suportul 
I :::cret al accederáXformelor existenţiale dela nivelul Inconştient al exis- 
fc-=:iţei la nivelul superior,conştient al civilizaţiei,pentru factorul cu- 
a: cător uman se inpune cu strigenţă problema generală a unai ştiinţe exis- 
lr.__-iale,şi în particular a unei ştiinţe ^civilizaţiei0âceasta la rîndul 
ei implică,este intrinsec legată de o tehnică şl o ştiinţă a cunoaşterii 
. :'--omenului abordat „Respectiv se inpune o epistemologie existenţială, cu 
Kr aspect particular pe care l-ar reprezehta o epistemologie a civiliza- 
IrisI şi a politicului.Este adevărat că istoria existenţială,acest
1; experienţă existenţială,analizată critic,în mod realist şi onest per- 
-icluzionarea,reliefarea unor legităţi existenţiale, care insă nu au po- 
ilitatea de a fi extrapolate ,în totalitate lor, asupra viitoarelor struc- 

K r i funcţionale cu cara va interacţiona umanitatea,Epistemologia viitoare
lor forme existenţiale nu se poate dispensa de tehnica experimentărilor,,
■b. există nicio autoritate existenţială,care să deţină cunoştinţe preala- 
Ikile asupra specifitnvii viitorelor legităţii existenţialeeUmanitatea este 
BK-igatăJ)să-şi cîştige aceste cunoştinţe, efectuînd inevitabile experienţe 
listenţiale,Apare ast^fel problema asumării riscurilor inevitabilelor eşe» 
ri din cadrul nenumăratelor experienţe prin care se va urmări determi
na implacabilitatáá comportamentale a viitoarelor structuri funcţionale, 

szele democratice consideră că singura autoritate decizională care poate 
are dreptul să-şi asume această reponsabiiitate a efectuării unor expea?- 

enţe existenţiale este masa socială în totalitatea sa,pentru că ea este 
mai implicată în suportatrea atît a reuşitelor cît în special a *eşe- 
ilor.In condiţiile contemporane nici-un alt factor social,nu este în- 
aptăţit ^să-şi impună propria linie experimentală prin alte mijloace ae- 
t cel al persuasiunii raţional-axiologice a masei sociale„Numai prin dis
tares în condiţii de echitate şi onestitate cu alţi factori sociali,se
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ferit de masa socială,în condiţii de libertate civică,pe o durată li
pită de timp.Orice alt procedeu are un indiscutabil caracter abuziv,a 
îamnabil din punct de vedere istoric,,Democraţia se relevă astfel nu 
:.i ca libertate a iniţiativelor şi opţiunilor ideologice, ci şi ca li
sate a desvoltării unui pluralism al alternativelor în dirijarea pro- 
ului de experimentare socială,,

Dup;f această digresiune strict necesară asupra democraţiei,se va 
eni la problema socialismului-liberal.Se va încerca mai întîi o anali- 
a celor două aspecte pe care le prezintă această opţiune politică de 
;io sintetizatoare„Socialismul,într-o abordare contemporană,prezintă 

lanţ o pluralitate de aspecte pe care,pe departe nu avea posibilitatea
0 deceleze abordarea sa incipientă,din secolul al 19-lea0In secolul 
:ut el a început să se pună,după cum se ştie,mai mult ca o problemă de 
Uzare a unei echităţiţpe planul economico-material al existenţei co
lt uţilor umane.De aici s-a trecut în mod necesar la problema structu-
r sociale.Orientată astfel problema,socialismul a evoluat către o pro-
1 a obiectivităţii sau subiectivităţii reguliloi? de structurare so- 
1 şi o problemă a rolului mecanismului economic în cadrul societăţii„

lectivitatea. sau obiectivitatea regulilor de structurare socială pu- 
-se aprecia fie în raport cu capacitatea de recunoaştere a lor de 

re observatorul uman,fie în raport cu factorul determinist care inpu- 
_aspectivele reguli.In măsura în care analistul uman se poate degaja 
prejudecăţi conceptuale, de afectele care îi pot denatura simţul obser- 
iei praf unde, regulile de structurare constatstede el pot cîştiga în obi- 
_vitate.Dar există şi celălat aspect al obiectivităţii,care ţine de 
.minismul uman sau neuman al acestor reguli»înţelegerea profundă a pro- 
-lor sociale,relevă cu claritate faptul că în decursul evoluţiei socio- 
le se petrece concomitent şi un proces de trecere dela un determinism 

mai puţin uman la unul., din ce în ce mal uman0Dacă în stadiul in- 
1 nt al umanităţii factorii externi umanului inpuneau cu mult mai mul- 
ijoare structurile sociale,pe măsura emancipării fiinţei umane,ace- 
structuri încep din ce în ce mai mult să fie determinate de elementele ■ 
iritualitate pe care speţa umană le cîştlgă.Apare caracteristic şi un 
aspectoDacă formele incipiente ale spiritualităţii care jucau un rol 
ini st în structurarea socială erau cu precădere de natură

18- .:1a umanului inpune din ce în ce mai mult funcţia deterrninistă a la.- 
axiologic o—raţionale a spiritualităţii sale.In timp ce ̂.determinismul 
rilor neumani şi ai ceflor umani de tip ¡-»d'uttvv” aveau un puternic ca- 
r cauzal,determinismul componentei raţional axiologice a spiritualii 
prezintă un puternic caracter finalitar de tip scop „.Din acest punct 
'.ere merită relevată aberaţia profundă a socialismului incipient 3care 
ic este perpetuată cu obstinaţie de către mulţi exponenţi contemporani- 
astei ideologii,incapabili de a-se elibera de preiudecătilp in_ ■ =
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relor incipiente ale ideologiei socialiste,dintr-o dorinţă aparent le
gitimă, de a asigura o credibilitate de tip legic,ştiinţific,acestei ideoie 
l:gii,au căzut fără să-şi dea seama în capcana unui subiectivism concep-
t :al0Ei au confundat caracterul legităţilor care guvernează acele forme

esteexistenţiale xn care factorul uman nu inplicat direct,cu caracterul legi- 
7 .ţilor care guverneză atît civilizaţia cît şi forma sa specifică socita- 
!fcea,în cadrul căreia factorul uman cu spiritualitatea sa joacă un rol de 
prim ordin.Aberaţia a consta în a încerca de a extinde legităţile de tip 
ieterminism cauzal,specifice unei realităţi nespirituale,realitatea mate
rială, asupra unei realităţi de tip spiritual cum este civilizaţia,şi în 
feadrul căreia funcţioneză cu precădere un determinism scopaloUnul din prin 
-ipalele obiective ale socialismului liberal este tocmai acesta de a orieB 
ta efortul de emancipare uman pe linia eliberării sale de prejudecăţile 
■aterialismului istoric „Alt,|f el spus,eliberarea de prejudecăţile care se 
n:- c din a confunda rolul deterministic al factorului material în socie- 
-=ie cu un rol dominant pe care acesta l-ar juca conform tezelor practi- 
:e ale materialismului istoric„Confuzie aberantă care pune fiinţa umană 
ie ordin spiritual într-o poziţie de factor subordonat în raport cu fac
torul cauzal orb de ordin materialo Socialismul liberal urmăreşte constii 
tuirea unei structuri sociale în care spiritualitatea umană trebuie să 
i;'ungă să controleze şi să dirijeze determinismul exercitat de factorul 
:.:.terialoTeza subordonării factorului uman,deşi nu este formulată teore- 
i3,de către ideologia materialist istorică^ea este recunoscută concret 
:rin practica socială,prin utilizarea acelor pîrghii sociale care asigu- 
W în cele din urmă dominaţia condiţionării materiale,a ceea ce cu alte 
cuvinte se poate numi dominaţia imperativelor materiale ale existenţei,, 
Sursa acestei aberaţii ideologice este evident că o reprezintă confuzia 
bcuceptuală între primatul filogenetic al factorului existenţial material 
i: raport cu factorul spiritual,şi primatul acţionai care trebuie să acţi-
=;ereze la nivelul superior existenţial al civilizaţiei0In stadiul exis 

.ţial reprezentat de civilSza'fîe'^ ,rr^£nS'"spirituluilraţional axiologic,
lf:rtul socialismului liberal de a-şi clarifica opţiunile,îl obligă la o 
■-.rliză mai adîncă şi a procesului de structurare socială,,Concluziile sa
le: :înt că din punct de vedere istoric tendinţa de structurare socială 
■rezintă două mari direcţii una de tip ierarhic dominant iar alta de tip 
Irj-nic interactiv.Structurarea socială se face pe linia atît a unei di- 
piuificări cît şi a unai sinteze funcţionale.Diversificările şi sinteze-
1 funcţionale duc la apariţia unei multitudini de factori sociali„PBin- 

t ;aiul factor reprezentîndu-1 în mod evident umanitatea,pentru că prae- 
JfcL: ceea ce se înţelege prin societate nu este altceva decît comunitatea 
rună în cadrul căreia s-au produs structurări funcţionale,1a început in- 
niuctiv^iar ulterior din ce înce mai lucid.Concomitent cu structurarea 
ăfcicţională pe lîngă factorul uman,factorul principal social,şi-au inpus
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■¡Retorii de ordin spiritual »rezultaţi dintr-o cultură raţional axiologică,
ii în fine factorii instituţionali organizatorici„Tendinţa structurării 
¡U^arhice se caracterizează prin apariţia unor raporturi de dominaţie şi 
respectiv de subordonare între factorii umani ai societăţii,Piramida so
ţi: lă a devenit caracteristica unei astfel de societăţi,în cadrul cavernă i 
l-au perindat diferite tipuri de oligarhii,cum an fost cea religioasă, 
tea. militaro feudală,cea financiară şi cea de tip mai nou a castei cadrelca 
aratului instituţional organizatoric de stat sau de partid,Cu toate că 
;::tru mulţi factori umani contemporani, ace astă structurare pare mai mult 
iait normală,chiar naturală^caracterizînd definitiv linia de evoluţie?nu ' 

a societăţii,dar chiar şi a civilizaţiei,pentru socialismul liberal •
i 'parte^nu sta aşa0Tendinţa evoluţiei ierarhice,cu corolarul său raport 
_ile de dominaţie,nu reprezintă în optica social liberală decît caracte- ■ 
£“ica unei anumite etape istârice din evoluţia civilizaţiei,Limitele, 
•enţele acestei tendinţe devin din ce în ce mai evidente9raporturile de

-niirţie ierarhică între diverşi factori umani încep să frîneze,şi chiar 
. trofieze procesul de emancipare a factorului uman,care ca suport al
"ilizaţiei ducetîn final şi la involuţia ei „Raporturile de dominaţie ie-
-hică necesită,şi chiar au început să fie înlocuite prin raporturi de
terdependenţă,Transformarea raporturilor de dominaţie în raporturi de
-ardependenţă,reprezintă în optica ideologiei social liberale unul cele
profunde procese sociale,pe care o politică lucidă trebuie să-l şezi-

se şi tot odată să-l promoveze0Promovarea organicităţii sociale este pen-
c. social liberalism o opţiune cu un evident caracter revoluţionar,Ea re-
-:intă cea de a doua opţiune revoluţionară a socialismului liberal,pri-
-a fiind în viziunea sa promovarea primatului acţionai al factorului

iaitual în raport cu factorul material^în cadrul complexului proces de
'ijare lucidă a evoluţiei civilizaţiei„Desvoltarea raporturilor de inter-
*.endenţă,reprezintă practic,în viziunea social liberalja,baza realistă a
icterului liberal,pe care această ideologie urmăreşte să-l determine la ţ
~t!u1 funcţional al societăţiio0nest abordînd problema libertăţii,socia-
şetuI liberal apreciază că ceea ce se poate realiza în mod concret şi rea-

_u este o libertate absolută ci una relativă0Libertatea absolută estee
__eră idealistădn conjunctura coexistenţei une^piultitudini de factori,
peţă sociali,este inevitabilă o coercitivitate reciprocă a libertăţii
-riale a fiecărui factor individual,Libertatea reală nu poate să se pre-
e decît sub forma unui grad de libertate,care cocomitent cu evoluţia
ială poate creşte oricît de mult,fără însă a putea deveni o libertate
:Iută,Adevărata libertate,a unui factor individual,într-o structură mul-_
actorială,este libertatea ca acest factor să-şi impună singur limitele,
:ivităţile inerente.Înţelegerea acestui aspect ţine practic de gradul

emancipare a respectivului factor socio uman0Un aspect inportant al aces~
interdependenţe pe care o urmăreşte socialismul liberal,este stabili
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Precizînd cele analizate analitic mai sus,se poate concluziona că 
obiectivele socialismului liberal constau din punct de vedere socialist 
Ie promovarea evoluţiei societăţii către o structură organic coerentă,iar

- punct de vedere liberal,în promovarea procesului de schimbare a rapor
tărilor de dominaţie,în raporturi de interdependenţă,singuriie care pot 
eeigura grade reale de libertate factorilor socio umani individuali,,

Mecanismele sociale prin care se pot asigura aceste promovări ţin 
||i de controlul lucid a determinismului factorului material asupra evo
luţiei sociale.Dirijismul liberal reprezintă pentru socilismul liberal 
■pţiun&a tactică normală din acest punct de vedere.Gradul de determinism 
El factorului material în propulsarea civilizaţiei se transpune la nivel 
ji'cial îţjtr-un criteriu de eficienţă a creaţiei materiale.Pentru creaţia 
ie tip material evoluţia istorică a societăţii a dus le, elaborarea unor 
criterii de estimare cantitativă a eficienţii,Eficienţa materială se măee 
B: ară cantitativ ca un raport al unor valori,valoarea produselor rezultate 
: :re valoarea resurselor utilizate,De aici s-a inpus necesitatea, elabo- 
: irii şi a unor criterii de estimare valorică a elementelor materiale, 
fcriteriui care s-a dovedut cel mai viabil,pentru estimarea valorică,cu 
:ate contestările care s-au formulat,a fost pînă în prezent cel al ce

rerii şi ofertei,resoectiv criteriul pieţii.Putînd să fie estimată cantii 
<t: Tiv,eficienţa s-a iţfpus drept criteriu de bază,ca lege deşjesenţă a ere- 
*7iei materiale a civilizaţiei»respectiv a ceea ce constitue factorul
I nomic al societăţii,Conform acestei legi activitatea economică a so
cietăţii trebue să se desfăşoare pe linia asigurării unei eficienţe ridie 
•ate a creaţiei materiale,Respectiva lege economică se^in^’ceîe din urmă 
■xtr-o lege a capitalului„0u toată utilizarea sa subiectivă din punct de 
•cere politic,trebue înţeles şi acceptat caracterul obiectiv din punct 

t vedere economic al capitalului„Conceptual^el reprezintă exprimarea va- 
■o 'că a ansmblului de resurse de care se dispune într-un proces de cre- 
rie materială 0 Pac torul economic al societăţii trebue să asigure o adrni- 
«trare a resurselor şi o selectare şi dirijare a proceselor de creaţie 
erială îneît să se realizeze o cît mai ridicată eficienţă,Tactica diri- 
-t liberală a opţiunii social liberale urmăreşte ca,în cadrul unui mare 

ie libertate acordat Cact rului eeon >mic ,c a acesta să :? acţioneze con- 
k m  legii sale defesenţă,eficienţa cantitativă a creaţiei materiale,să nu 

producă însă o limitare anihilatoare a eficienţii calitative care este 
.ecifică prin excelenţă creaţiei spirituale a civilizaţiei«Cu alte cuvin- 
*3 dialectica propulsării civilizaţiei reliefiază atît o covergenţă dar 
un antagonism al creaţiilor specifice factorului spiritual şi factoru- 

JL material al civilizaţiei,Deasemeni în estimările specifice celor două 
spuri de creaţie intervin criterii puternic distincte«Creaţiei materiale 

:nt specifice criterii dominant cantitative,în timp ce creaţiei spiri- 
'le îi sînt specifice criteriile de ordin calitativ şi anume criteriile
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3 9 cele de tip calitativ axiologic au un caracter evident mult mai subie
ctiv.Criteriile calitativ axiologice se consolidează în spiritualitatea 
kmană printr-un proces de cultivare^La nivelul unor sentimente superioare 
s. unei ridicate capacităţi de sensibilitate„In contextul prezentei analize 
n inepuizabilul arsenal de sentimente de care poate să dispună spirituaij 

litatea umană,merită reamintite unele din ele„Faptul că,pe plan spiritual 
poate cultiva sentimentul certitvidinii că sensul profund şi superior 

al existenţii,respectiv şi cel al speţei umane,este un sens creator,este 
=1 însăşi o operă de creaţie lucidă,care nu poate fi estimată cantitativ,
:i numai calitativ.Aprecierea eficienţei acestui act de cultură,prin ca
pacitatea de mobilizare creatoare a fiinţei umane,în raport cu eficienţa’ ! 
—■.ui act de creaţie direct materială,este la rîndul ei o estimare calita
tivă,cele două tipuri de creţie nefiind comehsurabile cantitativ.Calitatea ' 
superioară a creaţiei spirituale exemplificate mai sus,în raport cu cali
tatea oricărei creaţii materiale,cu greu poate fi contestată de orice ana- ' 
List contemporan onest şi cu un grad de cultură corespunzător acestui sfîr- 
¡it de secolal douzecilea,€alitatea superioară a creaţiei spirituale care 
pine de cunoaşterea şi înţelegerea legilor existenţiale,din diferite com- ■ 
jsrtimente ale realităţii,care ţine de cultivarea sentimentului de satisfac 
creaţiei de ori ce fel,a sentimentului responsabilităţii existenţiale,

|| sentimentului de demnitate şi solidaritate umană,a sentimentului de jus- ■ 
¿ie şi echitate,este de o evidenţă greu contestabilă în raport cu caii- î 

k-t.-ea ori cărei creaţii materiale directe.Se înţelege,dacă mai este cazul 
precizat,că aceste aprecieri nu vor să ducă la deprecierea creaţiei 

•E.teriale,1a diminuarea rolului ei imens totuşi în progresul civilizaţiei, 
ti să ilustreze sensul dat pînă aici primatului factorului spiritual asu- 
K i  factorului material,în cadrul acţiunii de dirijare lucidă a evoluţiei
civilizaţiei.Grava criza contemporană a civilizaţiei,pe care majoritatea
_ELS.nitaţii o resimnte mai mult în aspectul său material,nu v-a putea fi 

..mente depăşită,decît în măsura în care umanitatea v-a reuşi să se an- 
eze ferm pe linia eliminării profundelor sale carenţe spirituale de oréi: 
cognitiv şi axiologic,,

Socialismul liberal abordînd realist dilectica raporturilor între 
fcorii spirituali şi materiali ai laturii sociale a civilzaţiei,nu poate 

ra multiplele aspecte antagonice ale acestor raporturi„Analizele teore-
o-principiale ale ori căror raporturi antagonice scot în evidenţă faptul 
tendinţele implacabil divergente sînt însoţite inerent într-un grad mai 
sau mai mare şi de tendinţe de convergenţă«,Funcţiile dirijismului lucid 

responsabil se relevă tocmai în legătură cu aceste aspecte„El are oblíga
le o parte de'a depista tendinţele convergente jşi de ale cultiva,iar 

xe alta parte ţla ni ve lui]fie cărui factor antagonicele a iniţia şi desvol- 
vecanisme de frînare ?prin auto control şi limitare al tendinţelor diver- 
e.Cînd s~a relevat tendinţa de organicitate a societătii s—p m m  + n-n -r̂
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sens.In cadrul civilizaţiei contemporane antagonismele cele grave sint 
determinate de tendinţa de stratificare ierarhică a societăţii.Idiologi- 
ile socio-politice inspirate de tendinţa stratificatoare a societăţii se 
lovedesc tot odată tribútate unai concept al puterii sociale,concept care 
.-a evidenţiat istoric că prezintă un inevitabil caracter retrograd0Fâ§- 
Dinate de aspectele divergente ale antagonismelor^pe care le impune stra
tificările ierarhice dominatoare,respectivele ideologii îşi desvoltă con- 
:eptele şi tacticele pe linia conflictualizării^pînă^la violenţă^a rapor
turilor de dominaţie,respectiv de subordonare între factorii sociali.Efec- ' 
tul de anchilozare sociala la care s-a aiunsîn cadrul socialismului etatisf 
în urma evluţiei pe această linie5este o Ilustrare istorică concretă a eşe
cului respectivei opţiuni idiologico-polltice.Dacă aşa zisul socialism re
al şi-a susţinut legitimitatea sa istorică,argumentînd că proprietatea eta- 
■istă rezolvă antagonismul caracteristic capitalismului liberal privat,în
tre factorul administrativ privat al resurselor sociale şi factorul de cre
aţie salariat,s-a constatat pînă la urmă că antagonismele se menţin şi în 
: :,drul mecanismelor sociale pe care le-a elaborat Istoric acest socialism oţ 
real.Cazurile primăverii pragheze şi ale fenomenelor sociale din Polonia 
iala începutul anilor 80,ilus-tSaaă ilustrează cu prisosinţă incapacitatea 
socialismului "real” de a elimina antagonismul între factorul administrativ 
îi cel de muncă al societăţii0Confuzia care domneşte în acest domeniu,se 
î .torează în bună măsură şi faptului că opţiunile socio-politice sînt gravr 
: fectate,prin puternica lor imbricare cu politica de tip exclusivist tota
litară,pe care o Impune în mod imperativ tendinţa hegemonistă a marii pu
berii care domină zona estică a Eurppei de—e&t»respectiv a Uniunii Sovie
tice,, Separarea a ceea ce este aberaţie idiologico-politică,dovedită de ex
perienţa istorică,de ceea ce este imperativ totalitar de emanaţie ruso-so- 
—letlcă,cere un profund efort de discernămînt ,pe care evoluţia istmrică îl 
■a face cu de ce în ce mai mare pregnanţă,,Atît legitimitatea istorică a 
kecuritaţii Uniunii Sovietice,cît şi aparent progresistele opţiuni Ideologi 
ce ale socialismului etatist se dovedesc pe zi ce trece că nu sînt alt 
va decît paravanul de escamotate a tendinţelor hegemoniste ale aparen-
1 ui monolit invulnerabil care este Rusia Sovietică9Hegemonismul Rusiei 
vietice frînează emanciparea socio-politică nu numai a acestei zone a j 
"opei^dar şi a propriei sale mase sociale„Fac^fcorii politici care sînt 
ncomitent promotorii şi beneficiarii profitarzi ai totalitarismului,
-3st funest flagel al civilizaţiei est europeene,sînt ori lipsiţi de dem- 
tatea lucidităţii,ori sînt de cea mai crasă rea credinţă cînd ignoră 
est aspect al crizei contemporáneoFaptul că simţul răspunderii impune, 
profundele schimbări,care sînt necesare,să fie făcute într-un climat de 
abilitate socială,de evitare a unor confruntării violente,dramatice,care ¡ 
putea, periclita însăşi civilizaţia umană în ansamblul său,nu poate să s 
confunde cu tendinţa de capitulare în faţa factorului evident agresiv
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Dac acesta rezultatul^pe piar, ext
liniei id :,care urmăreşte consolidarea raporturilor ierarhice

pe direcţia aaîncirii conflictuale a antagonismelor civilizaţiei contempo
rane,pe plan intern raporturile antagonice sînt agravate,de respectivele 
ideologii,opunînd factorii sociali care reprezintă forţa de munca şi f 
funcţia administrativa a resurselor sociale.Exfperfenţa nefastă a comuni
tăţilor naţionale antrenate pe această direcţie,obligă socialismul liberal 
la o reconsiderare critică,dar pe o linie constructivă,a problemei admi
nistrării resurselor socialejn concordanţă^cu opţiunea sa socialistă,so
cialismul liberal este adeptul tezei că ansamblul resurselor materiale, 
respectiv capitalul social,sau patrimoniul material al unei naţiuni este 
rezultatul efortului istoric de creaţie al întrgii comunităţi umane care 
constitue societatea de tip naţional0In virtutea acestui adevăr istoric,
:ununitătea socială a naţiunii este singura autoritate legitimă care poate 
iaeide cum pot fi administrate,utilizate şi desvoltate resursele materiale 
ale existenţei sale«In perioada desvoltării spontane a societăţii,a desvolş 
tării instinctiv empirice,s-a desvoltat şi un concept juridic de proprieta-' 
te individuală,şi anume proprietatea privată asupra unei părţi a capitalu
lui socialoProblema administrării resurselor materiale,din punct de vedere 
¡'uridic,devenind o problemă a proprietăţii asupra capitalului social,a dre-; 
■reptului de decizie, necontrolată şi definitivă asupra modului cum este utl 
pTilizat respectivul capital»Practic aceasta a corespuns desvoltării şi
i /umerii unor criterii juridice,în baza cărora societatea conferea unui 
fcenbru al ei,un mandat de administrare asupra miei părţi a patrimoniului 
■ccial,rezultat din efortul istoric comun«Practica sistemului proprietăţii 
private şi-a ilustrat în decursul istoriei,atît viciile cît şi virtuţiile 
■inia tendinţei ierarhizante,dominatoare pe plan social,în baza volumului 
proprietăţii private,cît şi linia tendinţei monopolului puterii sociale, 
siut vicii^evident de profunde şi de grave, ale practicii proprietăţii pri- 
r~-~e«Dar tot odată nu pot fi ignorate şi virtuţiile sale «Proprietatea pri- 
riV’ a contribuit la desvoltarea unui autentic şi profund sentiment de răs- 

re individuală în administrarea eficientă.a părţii de capital social, 
Bpredinţată de colectivitate unui membru al său«Deasemenil privind proble
I şi din optica inerentului antagonism între latura individuală şi cea 
fcclectivă a factorului uman,proprietatea privată îi conferă individului un 
fcrii de autonomie,de libertate faţă de tendinţa inevitabil dominatoare şi 
Ifactorului colectiv.Teza aparent raţional de legitimă a socialismului eta 
ri:t de a corecta viciile capitalismului privat,printr-o proprietate exclu- 
pi- colectivă s-a dovedit istoric complet eronată şi în final falimentară« 
Responsabilitatea care s-a instalat pe plan social în utilizarea eficientă 

resurselor,după cele cîteva decenii de experienţă a socialismului etatist 
jreu mai poate fi contestată de un analist onest«Echitatea socială'care 

■2 urmărit prin această soluţie,a dus la apariţia şi la instalarea unei
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inechităţii rezultate din lipsa de eficienţă a creaţieâmaterlale„3-a impus ; 
cu evidenţă istorică adevărul dialectic al dubletului echitate eficienţă: 
nu poate fi realizată o echitate socială fără o eficienţă a creaţiei mate
riale,dar şi invers creaţia materială nu poate fi eficientă într-un climat 
de inechitate socială,Prin vocaţia sa sintetizatoare, socialismul liberal 
urmăreşte realizarea acelor mecanisme sociale care să permită o convergen
tă între obiectivele de echitate socială,specifice socialismului şi obiec
tivele de eficienţă caracteristice orientării liberale0Promovarea acestor 
mecanisme sintetizatoare implică şi un proces de reducere,de limitate a ter 
tendinţelor exclusiviste-atît liberale de tip profitară individualist,cît 
Ţi a celor de tip socialist colectivist.Exacerbarea fiecăreia din aceste 
tendinţe exclusiviste generează forme pervertite de comportament uman care 
prejudiciază grav emanciparea civilizaţiei în ansamblul ei„Pervertirea li
beralismului într-un libertinaj profitard individualist,cu inerente m a n i - 
festărijde totalitarism social şi cu tendinţe de evoluţie spre un' monopol 
privat asupra capitalului social,sînt forme bine cunoscute de degeneres- 
cenţă a ceea ce poate constitui substanţa pozitivă a opţiunii liberale.Pe 
Lirecţia contrară Echitatea socială a degenerat şi ea către un etatism con- 
centraţionist,formă contemporană a feudalismului medieval,în care monopolul 
uiterii sociale exercitate de oligarhia aparatului statal duce la anihila
rea personalităţii individuale „principiul: "cine nu-i cu noi, cine nu accepte 
a.servirea faţă de puterea noastră socială,este legitim să-l anihilăm” func-

v, ^ oa\'acteY ivt\.c,voneaza din plin xn cadrul neofeudalismului socialismului etatlst.
In optica social liberală rezolvarea echilibrată a aparentului 

ireductibil antaggnism dintre echitate şi eficienţă,nu se poate$pbţine 
decît prin asigurarea unui mecanism de control pluralist prin capital al 
iesvoltării economice a societăţii.In primul rînd acest mecanism,trebue să 
se bazeze,trebue să pornească dela asigurarea unui mare grad de libertate 
:.cordat unităţilor economice. Gradul de libertate trebue să le permită ace- 
tora să acţioneze în concordanţă cît mai strictă cu legea fundamentală a 
economiei,legea eficienţei cantitative„Societatea trebue însă să exercite 
ui control asupra direcţiilor după care se desvoltă baza sa materială.Ses- 
pectînd imperativele de eficienţă economică^linia de evoluţie a factorului 
uaterlal trebue tot odată să se alinieze cerinţelor de desvoltare superi
oară a civilizaţiei,şi care în general se stabilesc pe plan spiritual,dupăl 
criterii calitative,raţional axiologice„Controlul prin capital exrsat de
■ -ietate,trebue la rîndul său să asigure un echilibru intre latura colec- 

Itivă şi cea individuală a factorului soci© uman„Capitalul întreprinderilor 
economice trebuind,în acest sens,să fie deţinut în proporţii raţional echi 
lubrate atît de formele colective ale factorului uman,cît şi de cele indâ- 

iuale.Formele instituţionale de tip colectiv,care vor putea deţine părţi 
le capitalului social din Întreprinderile economice fiind pe de o parte 
statul,iar pe de altă parte sindicatele ca expresie a intereselor factoru-
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cunoaşte şi tot adată i-se asigură dreptul de participare la deţinerea 
'anei părţi a capitalului Întreprinderilor şi cetăţeanului particular„Bine 
înţeles că se ridică problema volumului de capital social, ce poate fi de
ţinut de un cetăţean indivldual„0 limitare,prin pracedee de decizie demo
cratică la nivel social,a acestui volum,este evident normală în viziunea 
social liberală,Proporţiile de participare,a celor trei factori sociali, 
statul,sindicatele,şi cetăţeanul individual,nu trebue sajaibă un caracter 
rigid ele putînd fi susceptibile de readaptări elastice în funcţie de di
feritele eviuţii pe care le va suporta structura socială„In vederea asigu
rării gradelor de libertate socială în cadrul cărora este necesar să se 
realizeze şi activitatea de creaţie materială a societăţii,socialismul li
beral nu consideră naţionalizarea,operată de socialismul etatist asupra 
mijloacelor financiare şi de producţie,ca soluţie optimă pentru a asigura 
propulsarea perseverentă a emancipării sociale„Principalele avantaje ale 
unei politici pluraliste în controlul prin capital a evoluţiei economice, 
rezidă,în viziunea social liberală,în posibilitatea de a realiza un echi- 
librii cooperantîntre principalii factori care exprimă interesele societăţi 
Prin deţinerea unei părţi a capitalului social»fiecăruia din aceşti factor
i-se asigură concret o bază reală pentru ceea ce trebue să reprezinte gra
dul său specific de libertate,dar şi de influenţare a orientării evoluţiei 
sociale,

In afara aspectelor de mai sus,care reflectă mai mult aspectele 
socio naţionale ale demersului politic preconizat de socialismul liberal, 
această opţiune ideologică se desvoltă şi pe direcţia problematicii cu 
care se confruntă comunitatea umană la nivel planetar,Bilanţul analitic 
al respectivei problematici,relevînd aspectele conflictuale de criză prin 
care trece civilizaţia terestră,consideră că principala linie de confrun
tare nu delimitează atît o opţiune socialistă de una capitalistă asupra 
civilizaţiei umane,cît una liberal democratică de mia totalitară,Cu alte 
cuvinte cele ce se confruntă astăzi pe plan ideologic sînt o concepţie 
democratică şi alta elitist totalitară asupra participării lucide a fac
torului uman la propulsarea civilizaţiei0Confruntarea civilizaţiei demo
cratice cu cea totalitară se face pe fondul unui proces integrator pe care 
-1 suportă civilizaţia terestră,Analiza procesului integrator relevă cu 
pregnanţă un aspect de esenţă,şi anume că itegrarea începe să depăşească 
criteriile regionale de tip geo politic ,prornovînd cu vigoare crescîndă cri 
teriile de ordin axiologic„Axiologia democratică şi cea totalitară încep 
să fie criteriile caracterizai te al© procesului de unnificare coerentă a 
diverselor centre de civilizaţie pe care umanitatea le-a moştenit dela o 
perioadă de desvoltare a sa de tip empirico spontan.

Poziţia socialismului liberal în cadrul confruntării dintre democra 
ţie şi totalitarism în definirea viitorului profil al civilizaţiei teres
tre ,este evident de militare fermă pentru tot ceea ce poate contribui la
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Cu această ultimă precizare ne vom opri aici în prezentarea a ce
ea ce s-a intenţionat să fie un sistem de concepte şi de teze asupra exis
tenţialismului evoluţionist,a fiâeismului axiologico existenţial şi a so
cialismului liberal.Desvoltarea problematicii deschise- de expunerea lor, 
cît şi înlăturarea confuziilor şi stîngăciilor care au apărut dintr-o in
suficientă capacitate a autorului de a stăpînii un stil de prezentare 
optim,din insuficienţa argumentelor folosite,vor putea fi obiectul unor 
expuneri ulterioare,dacă autorul acestor rînduri v-a reuşi să depăşească 
reacţia ostilă pe care fără discuţie o va declanşa poziţia contestatară 
exprimată în cele analizate mai sus.
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