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~ f< Î A f&  f. fiï̂ à - G Ĵ  “WÁaÍ f a ' K t f \ J j J O t ~  3̂«i. rUA«L
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WMOWmffl* CRIZBI -IU -ÎSCQLJL XX

2eo .ia civilizaţiei este expresia unei noeesltlţl in
telectuale şi respectiv a unui efort intelectual specific secolu
lui XX*

Fenomenul de criza generală §1 acut.:' a vieţii civili- 
. te din sec*XX este cauza acestei neoe ;itaţl şi aoeatul efort 

specific* In adevăr* ceea ce caracterizează în sod esenţial 
sec,XX este tocmai acest fenomen de criză*

Dar propriu zic caracterul specific al cec »ICC rezliltă 
din caracterul excepţional al fenomenului d© crisa de ©ar# este 
cuprinsă viaţa civilizata în acest veac*

Criza aceasta este un fonoaen Istoric ou totul deose
bit.

Desigur* o criza a civilizaţiei nu este un fenomen 
care sa apară numai în cec•XX* O cît de fugară privire asu.,ra 
secolelor precedente ne arata că fenomene de criză a civiliza
ţiei au existat ,-i în s©o*XÎXt în oec#XVIII ;;i în sec#XVIIf 
Criza din sec*XX este însă deosebită de toate acele fenomen« din 
trecut*

Mergind m  aceasta aaoliaa oricît de departe în iste** 
aia cuncuMiuta a dezvoltării civilizaţiei pe ptbînt - chiar pînă 
1 acele timpuri pe care le numim "începuturile civilizaţiei is
torice'* - găsim peste tot prezenţa unor fenomene de criză a vie
ţii civilizate*

Fenomenele acelea de criză diferi desigur în suit# £©** 
iuri între ele* Mal întîi» pentruca laulta vreme dezvoltarea ci
vilizaţiei pe pamînt s-a produs în mod disparat - sub forsa unor 
centro sau luai civilizate izolate geograficeff© - fenomenele de

www.arhivaexilului.ro



caro atingeau pe una sau alta din aceste luai izolate rumî- 
i^au ele înşlle izolate fără legătură, fără o repercursiune gene
rală«

?e de alţii parte, chiar ia sinul unei aceleiaşi lumi fenome
nele de crisă difereau în timp şi difereau nai alee prin caracte- 
r-1 lor de gravitate*.

Au fost crize care nu afectau decît in mod trecător o civi- 
liz :.~Iq oarecare# Sar au fost fl crize car# s-au încheiat prin 
decadenţa gi moartea unor clvilizaţiuni*

In primul rlnd criza din sec*XX diferă de toate crizele ci
vilizaţiilor din trecut prin caracterul său de universalitate.

ZI aceasta din cauză că Însăşi viaţa civilizată din sec.XX 
apare ca o viaţă civilizata CU caracter de universalitate*

ineînţeles este vorba de universalitate terestră - (şi nu 
ie una cosmică)-

Viaţa civilizată din seo.XX nu se mai încadrează în limitele 
unei lumi civilizate închisă intr-o regiune geografică izolată* 
aşa cum erau toate civilizaţiile din trecut.

Viaţa civilizată din sac*XX tinde să cuprindă în sistemul 
aiu întreaga umanitate de pe globul terestru* Desigur se ştie că 
aceaet'i civilizaţie din seo.XX cu toată extensiunea sa 'universal
- terestră a rezultat totuşi din dezvoltarea tipică a unei civili
zaţii particulare aga zisa civilizaţie europeană modernă*

De aceia considerind-o drept crisă a unul tip de civilizaţie 
particular s-ar părea ci avem de fapt în sec,XX o simplă criză 
_•:aeraiă a civilizaţiei europene*

iter faptele trebuie luate aici în aspectul lor total şi ca 
-t-ro indiferent de originile civilizaţiei pe care o afectează 
cri-zu vieţii civilizate din seo.XX se prezintă incontestabil ca un

•  2 *
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De aceia a şi fost numiţii crisă mondiala în sensul de crisă 
;are afectează viaţa civilizată a întregii umanităţi de pe glob 
fi nu numai a unui fra^aent al umanităţii#

Desigur că această criză mondială apare prin simpla reperour- 
riune pe plan general terestra a criaii ue care este atinsa în 
ppecial o anumita civilizaţie particulară cum este in speţa civi
li- .ia europeană•

Insa chiar daca am privi fenomenul redus la acest gtapect ca- 
»■eterul sau general nu este ou nimic diminuat#

l-osibilitatea acestei ropercursiuni universale a crisii con
stituie prin ea însuşi caracterul sau excepţional In istorie*

Caractorul universal sau mondial al crizei actuale este pri
zai care se impune atenţiei noastre*

Dar mai important este caracterul de gravitate excepţională 
al crizei actuale*

In aparenţă gravitatea crizei actúalo deriva ciliar din ca
racterul sau mondial (adică din amploarea sa)# In realitate lu
crurile stau altfel*

.-ravitatea crizei rezultă din cauzele de or lin intern ale 
:-v_iizaţiei europene şi mai ales din efeotele pe car® le are în 
?rirrul riad asupra acestei civilizaţii#

Depercursiunea mondiala a crizei este determinată de cauze 
uxteme adică de raportul pe care le au popoarele europene cu 
celelalte popoare & M  lumii sau mai esenţial spus cu raportul din» 
tre civilizaţia europeană şi restul umanităţii de pe glob.

Cauzele interne, cauzele care determina în mod direct gravi
tatea crizei r. suit 1 din raporturile pe care le are civilizaţia
2̂ ropeonă cu însuşi lumea europeană în sînul căreia s-a dezvoltat. 

De aceea problemele practice pe care le pune acum criza civi-
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U f  11:1 gi «forţările speciale de gîndire pe cere ace st o proble- 
mm 1? i„:une privesc în primii rînd această liane europeană.

3i este aga pentrucă gravitatea crizoi oe refera în primul 
Ut»! :i In med excepţional toornai la destinul .luropei.

Afectele de maximă gravitate alo crizoi aînt efectele cart 
t̂L=-z îa special această lume europeana#

Ilustrarea tipică acestui fapt o avea în cele două războaie 
Mediale.

Qjif într-adev-tr ele au fost ni9te r&sboaie mondiale totuşi
M mtr:2 ciocnirilor color mai grave g± celor mai importante in ur~ 
wătri .a roct în sinul lumii europene* Din experienţa de p£nă acum
• 39c.m r.'.2boalole apar ca manifestări culminante ale crizei* I31e 
wtmtzcr': î. chipul col med cl r jravitafc#a crizei act oale pentru 
lanan europeana.

2o-„oecinţele celor doua războaie mondiale au fost în adevăr 
•Btastrofale pentru lumea europeană*

3i consecinţele acestea privesc în priaul rînd rolul pe 
«tre .„ropa £1 ,.:ai poate jjuoa în luaata civilizată*

Agf ?lQr>LHî,lA PAGII

Problema păoii este aspectul specific sub care se pun® 
iriţi i problem® orlsei pentru lumea europeana la mijlocul sec*11 

In adevăr» dup'* experienţa tragica a celor două războaie 
■k ... le din prima juaatate a uec.XX ameninţarea unui al treilea 

oi de proporţii. încă şi mai gigantice şi cu perspectiva dez- 
llr^’-iril unor forţe de distrugere de o grozăvi* incalculabilă a 

ochii lumii europene* S a a înţeles că trebuie să fac a to
tal p r 1 a Înlătura izbucnirea unui al treilea război mondial.

-  4 -
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Importanţa copleşitoare pe caro o o ap"-ta astfel problem 
>8ti aounf atenţia excepţională pe care este silita să i-o aoor- 
ie ie Tr'.n Cijraoteristicile esenţiale alo lumii europene la si«]locul 
••e.r:.

Aceste caracteristici se repereuteasM implacabil pe planul 
«Assrsal al oiviliaaţiei mondiale prin ineăgi ropercuroiunea 
iBHBrabMă a exisei europene pe plen mondial gl triumf oraarea sa 
c& E.r_re in erisa mondială*

. i-o lena păcii devine astfel pr blama centrală a gîndirii 
i_iro^i umanităţi la locul sec.STC»

Prin aceasta extensiune implacabilă probleme, păcii se aii«* 
t*reas . de toate eioacntelo particular în oare ea se pune pentru.
la--  ui'opeana gi devine în esenţă o problem”. de ordin universal*

- ar, in acelaşi timp sa suferă gi o evoluţie a modului în 
©arc- ¿e puno. Universalizarea sa progresiva -jerşe sâni im mină cu 
r.iL:.ro:. sa pe un plan de jîn&ire superior.

-n ...ouontul InsAlat post belic (imediat după cel de al doi- 
Îs a r ~ joi mondi .1) problema păcii reflecta ia ea foarte multe 
lin condiţionările istorice particulare ale lunii europene vechi.

bar după nai puţin de un deceniu acest m m m %  este dej©
?• cais de a fi depăşit*

în adevăr, in anul 1945 şi în anii oare urneaaă imediat 
jroblena păcii oe pune ca o problemă practicâ*politioăf

Dar vocl'iile foraule practice ale politicii europene devin 
« l: 1 lUtilisabile,

aîndirea teoretică trebuie să caute altele* 
e la foraa sa practico-politică din ce în ce nai mult . 

laoa păcii devine o problemă de înaltă gîndire teoretică.
In 1345 problema păcii pusă ca o problemă politico-praotiou
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ticii europene tradiţionale a fost definita atunci ea o problemă 
ce are drept obiectiv restabilirea păcii*

Se conoi:©ra ca rdsboiul nu a făcut deoît să turbur© în mod 
tcaporar o stare de pace care ar fi constituit starea normală a 
vieţii politice europene*

Restabilirea păcii părea atunci o formulă facilă deoarece 
prin răs oi fusese înfrîntă şi distrusă forţa lallitara cure pomi* 
se războiul şi tulburase pacea*

Ce era acea pace pe care o tulburaseră » aparent teaporaa? - 
agresorul militar german'?

Despre ce fel d© pace este vorba ?
Bra ea un soi de pace care putea să mai fie rest bilită 

după 19Î5 ?
Bste ugor să recunoaştem în sistemul de pace care încearcă 

s- fie instaurat în cursul aranj anunţolor politico-pract ioe din 
1945 ceva caro constituie un fel de instituţie istorioo-europeană* 

Aşa sisa pace încheiată în 1945 este în mod evident ceea 
ce ie numeşte în termeni tehnici o pace militară.

"ste o pace basată pe forţă#
.Dar conform tradiţiei create în politica internaţionali 

€ iropecnă încă ele prin sec* a XlV-loa# o astfel de pace milita
ră nu se baaeaaă pe o forţă militară unică - a unei singur© pu
teri*

Est© faimoasa formulă a echilibrului european# 
a pro ca uno existenţa unui nucaăr destul de resttîas de 

1 ari ut ori (militare) între care se stabileşte acordul de putere 
(sau echilibrul puterilor).

'oja de la începutul soc."/:': apar semne visibile de orlssă 
a acestui oiştea*
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omentele culminante al© crizei sînt chiar cele douä ras» 
"eie mondiale* Ambele războaie rezult:! de fapt dlntr-o tendinţă 
de sflrxmare a “ichilibr lui Puterilor*

După flecare din aceste războaie slste ml puterilor este 
supus unor profunde fransformri *

îaou pe scoaa politica europeanc-mondlală nu or fi apărut 
-ou-, putere au desăvârşire diferită prin foraa sa de vechile 
.tor*, europo-aondiale este evident ca 1945 nu ar fi adus resta

bilirea. echilibrului puterilor ci dominaţia absoluta a putorilor 
anjlo-sasone In lume*

C2t priveşte pe aceste puteri aa&to-saxone nici vorba nu 
.. :ea fi de un echilibru între ele, in fapt una din ele fiind
i ur gi simplu satelitul celeilalte*

Isfcoria ar fi canoscut o eră de dominaţie yaal.ee asupra
l.tve jli lumi*

Iar principiul practic al echilibrului puterilor a fost 
:t ‘ Uit în chip cu totul neaşteptat prin rolul de putere opo- 

afectivă - adică posedlnd din plin mijloacele de forţa ne- 
c *3'-re pentru exercitarea acestei pponenţe - a Uniunii Sovietice.

-Qjl rolul acestei forţe internaţionale europe»© asigură 
:-v-*t o posibilitatea unei restabiliri a echilibrului puterilor*
33te evident că echilibrul acesta cele foraule gi concepţii cu 
1: alvîrgire noi xn politica europeana»

Bldicarea st .tutulul sovietic drept putere principala de 
: .citio contra tenii iţelor dominative ale puteri Lor aaslo-sasone 

. .5 dominaţie oare ameninţa cu desfiinţarea sistemului de 
llibr . al putorilor europene are deci consecinţă ideologice 
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In vec iul sistem al echilibrului puterilor europene st&u 
‘ în faţă putori cam do aeelaşi fel*

Indiferent do aicili cosebiri asupra formei lor constitu»
. i . Io, puterile europene do la începutul soc.XX, aparţin do
- t a.'oluiayi tip de stat*

..lo aint state de tip capital, st, aceste putori atnt pu~ 
capitalista*
-ele doua ruaheuie mondiale au arătat ou de fapt aohili«*

.ral între puterile capitalist© ora un echilibru foarte precar 
(instabil)•

Intrarea In arenă a statului oovietio in poaiţla da pute* 
r, capuoilu dl faoa singura oposiţie tekdiaţslor dominaţiei lî*S*i* 
insea^u o schimbare foarte ¿jrav'î în eompoaiţia calitativii a ais~ 
t&Eului de echilibru al puterilor*

Vîchilijrul puterilor nu se mai face între putori de ace»
1 . 1 fol (capitalisto) oi intre puteri capitaliste şi neoapitalia» 
te.

Pro laua practica a pieii pusă In 1245 ea o problemă do 
rostabliire a eiateauloi de echilibru î .tre pateri gi in mod 
pract’.c între pateri europene de a0@la.3i fol (capitaliste) se de** 
v:ijjte imediat ca o problema pusa prost gi falo xn contradicţie 
ca realitatea violentă.

Jiâar în priioil ani co urueosa dup a 1945 se dovedeşte că 
r•ct• iliroa vechiului siateu ora o iluzie ¿i o iluzie foarte 

c Ic .sa* însăşi .latele practice ale proble ..oi erau fuadamem** 
.1 "o ambeta, din causa unor transfer -.ări politice profunde pe 
jure le suferea atît lumea europo ni, x# sfera ea mai resti'însă*
—  ;i teatral general politic in care se desvolta politica euro**
peana.
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tartru politic ,.i «ndial• Holul politic pe care îl pot jaca pute- 
rile europea© po noul teatru după 1345 au mai corespunde ou cel 
dinainte* >

, i .i..;Toarea situaţiei practico va recloaa acum o schimbare 
tot n;n ie profundă a formulelor ideologica*

In cadrul vechii situaţii problema se punea pentru, gindi» 
.-torul noţiunilor practice politico tradiţionale*

Aceste noţiuni au. devenit acuri cu totul inaplicabile şl 
atlt Ie ant.:,¿onlo cu faptele (privite în ^onoralitatoa lor cu- 
rentă) înc.it devia sursa de tulburări foarte grave*

Dar conform lefilor logice de desvaltare a gîndirii’crae-
tnorti, noţiunile practice vechi nu pot fi înlocuite pur şi simplu. 

cu alte noţiuni practice noi fornate în acela:i fel*
Tec ..ile noţiuni practice erau bas&eta pe ccva care nu se 

. o -te repeta in ueola.i Ici* Sate lunga experienţă istorică pe 
snn o : -emraa* Ile erau expreoia interpretativă a acestei expe-
- ic. jo traite în ti a?*

0 înlocuire a lor îneecsana deci necesar o revisuire a mo~ 
iului de a interpreta experienţa istorici*

'..-'oile foraule practico, po cane le cer faptei® şl situa*» 
.iile noi* for trebui deci să rlstname pe cele vechi, nu numai 
. •n punctul de vedere al valabilităţii lor practice curante în 
r . ort cu realitatea istorica nouă*

Pentru a yutea înlocui efectiv pe cele vechi şi noile 
muie practice trebuind aă se bas - se pe o interpretare istorica 
: vi rai ta sistenaiic, vor trebui implicit să aducă o fonal nouă 

-- ceea ce priveşte raportările lor ou g ndirea mai înaltS, pe 
;are o numim ideologică (sau teoretică}* www.arhivaexilului.ro
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Oale douti răsboaie mondiale din prima juaăt .te a soc»IX 
arat'i c sistemul pe care se întemeia- starea de pace în Europa 
sicter.il echilibrului dintre puterile ©yropo~ca.pltaliat© este un 
«Latea care nu mai poate face faţă cererilor aoi ale Istoriei»

21 nu mai poate funcţiona în condiţiile istorice actuale 
iiin ;ec,X')* SI se găseşte deci în stare de crieă funcţională* 

Care este sensul acestei crise ?
Gravitatea crizei ne apar® mai ales după al doilea rasbot 

aoniiJL c nd practic nu se mai poate ajunge la o restabilite a 
picii, - Deci o criză a păcii*

Fenomenul denumit războiul rece este expreoia acestei cri* 
se a păcii#

- eraul practic al vieţii actuale ne arată însă. ea fGnome- 
nul de criaa a păcii implica o criză generală a vieţii civilizate.

Jxistenţa unui raport foarte otrîns între criza plicii şl 
cric: i trejii vieţi civilizate este da mult cunoscuta practic.

In tot cursul istoriei canoacute se poate observa ca 
prrjrosul şi chiar simplul mers normal al vieţii civilizate nu 
est: . o si 11 decît în condiţii de pace*

Dar concomitent în cursul acestei istorii oanoscute se 
c:.-etata ca nu existau condiţiile necesare pentru o pace deplină 
_ener. la şl mal ales durabilă#

Oamenii din trecutul istoriei cel sal îndepărtat şi pînă
i . secolul nostru au rezolvat aceasta dilemă aga cum se putea 
a-ici ..rintr-o disociere a păcii#

Intr-o sonii de viaţă mai restrânsă* pe care o numea viaţă 
politică interna, oamenii au reuşit să creeze o fermă oarecare 
Mm m m  cflps AftfiM nu «ra oerfectli. era totuşi valabila practic»
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,a os bisează pe anumite fortul© practice speciala*
Intr-o măsură oarecare aceasta pac© intonau depindea de forţei© 
guvernante interne*

Dar înafară exista o stare foarte precară»
. rogresiv forţele guvernant© din diferite state au reu- 

a : ajungă la oarecare forme de asigurarea păcii externe 
Ic ar In ..*od temporar - pentru a permite vieţii civilizate mersul 

ei progresiv»
De-a lungii istoriei sînt cunoscute nenumărate sisteme 

-2 .. . .ce externă care fiind în genere foarte relativă şi precară* 
reuşea totuşi să asigure un anumit progres al vieţii»

Sistemul plicii europene bazat pe principiul practic al 
oc.ilibralui puterilor a fost fără îndoială unul din factorii
2-re a folosit progresului civilizaţiei europene în trecut*

;isteaml acesta extins în ce priveşte aplicarea sa prac
tic 1 asupr . întregului glob terestru* prin însăşi dominaţia pute
ri .o- e.a’o.jene asupra întregului glob» suferă în secolele trecute 
iivarse aonente do criză trecătoare*

Orizele acestea nu durau prea mult şi nu aveau efecte pro- 
funda» lo nu aveau o gravitate excepţională,

ieaboa în sao*ICX constat-;.Im că sistemul păcii europene 
este atins de o formă de criză alarmant de gravă, excepţional de 
J- v •» Cele două războaie mondial© din prima jumătate a sec.XX 
a_ . _..t a .tceva decît 2 momente de acuitate foarte înalta a acos
tai crize.

Un alt moment de acuitate a crisei este acela în care ne 
gicia iapă 1945 cîad apare dificultatea de a se restabili o stare 
ia ; -G electivă* îfomeatul acosta concentrează cu o deosebită 
aeliai^te atenţia întregii umaaităţi actuale asupra sa*

www.arhivaexilului.ro
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Baca pentru ornai comun această atenţie înfrigurată se re- 
sună la suferinţele practice gi temerile teribil o de caro este 
larou friraîntat, pentru aoei oare au răspunderea do a reprezenta 
;— irea cea mm. înaltă a timpului de faţă atenţia deosebit! po 
c are o ¿o" leita fenomenul crizei actuale însecumâ o concentrare 
eaccapţio.iiJLu. a gândirii asupra acestui fenomen* asupra acestei 
problene.

In nod necesar toate surnife stările lobate de criza păcii
- t - .pase unei analize aprofundat© şi ascuţite şi prilejuiesc 

acelaşi timp o aprigă lupta ideologică ce se da îa ¿ural so
luţiilor căutat®«

Problem plicii sub aspectul uău po: .6ore~l dă actuala cri*» 
2.- a păcii, devine centrul f râm unturilor teoretice a timpului 
nostru*

occear se pune daci aoum §1 o problemă nouă de metodă în 
ce priveşte tratarea sa teoretică»

roate metodele teoretice voşfci se dovedesc nesatisfăcătoa* 
re .i neaplloabiXe în privinţa crizai actuale a păcii*

Un aspect de gravitat# deosebită a crizei actuale a pacli 
ii jici::i în faptul imposibilităţii de a se mai menţine aatăzi 
vechia distiaţle dintre pacea externă şi pacea internă (război gi 
. r ol .,ie). Faptul acesta izbeşte astăzi atenţia noastră din sim
pla e:; '..¡inare a condiţiilor jenor&Le în care se pune astăzi fol- 
•m s  . proi-loall a echilibrului puterilor*

Pentru a înţelege lucrul acesta să facem o scurtă compa
re. ie istorici între sec,XIX şi 8#e*XX*

Oece ul al XIX~l#a debutează prluitr-o criză a puc ii pro- 
Tocată le a: ari|la -anei putori revoluţionare (Franţa) în luptă ou 
re stal puterilor europene caro sînt net antirevoluţionare•
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Crissa se încheie prin viot >ria deplina s coaliţiei pute* 
rllor :a: t irevoluţ ionare care au reuşit nu numai sil înfrîn^a 2ron~ 

ia ol .t'i, dar chiar sa intervină activ In orânduirea vieţii 
mistice l.:tozD& frm&av*, şpar» b j&img&imm Jrtmpa Ato paţara 
revoluţionari într~o putere de acelaşi fel ou celalolte puteri 
: ane adică într-o putere capitalista*

Di-> ocol oaent înainte» întreaga istorie a sec#XIX nu 
=■ —  prezintă o o,oslţle doclt intre pateri de acelaşi fel*

Pentru a menţine aceasta situaţie puterile europene capi- 
taiiste din sec*Sin au consolidat sistemul lor de ec?idliuru ex
tern ca ajutorul unei politici de intervenţie antirevoluţionară 
(cea reacţionare) foarte active şi eficientă - pa planul vieţii 
pol tice interne al tuturor naţiunilor europene şi chiar extra- 
eor pe ie* Deci în oec.XlX politica externii dom nil în isod absolut 
vi iţa politica interna a popoarelor europene şi o supune unei 
cocpriaor susţinute*

in cec#XX se întîmplM însă ceva care pune capăt acestei 
s-t_o.ţ _♦ Apare o putere revoluţionară asupra căreia politica de 
coapri ;are reacţionara nu mal are succes. Din acest rmimnt viaţa 
; internaţionala este răetprnată în ce priveşte condiţiile 
tal esenţiale*

Echilibrul de pateri nu se aai dezvolta ca un echilibru 
intre puteri de acela.ji fel ci între puteri de natură foarte di~ 
ferită - puteri reacţionare şl puteri revoluţionare*

entru ca puterea revoluţionara nu nai ranîne acum sin- 
r-ratica. >e fonseasă fatal doua l&gore opuse s unul revoluţionar 
j i  s i t al reacţionar (conserv .tor).

Dat* în condiţiile acestea noi însăşi cri a a păcii apare 
an fenomen cu totul deosebit gî calitativ şi cantitativ faţa

-  13 -
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c 1 di.; punct de vedere cantitativ qg apare acum ca o cri* 
ti _ -iial! în sensul deplin al cuvîntului, din punct d© vedere ca* 
litstiT ..at-.ru acestei crize (actuale) este iaca şl mai profund 
ieoaelit! ie ceea ce putea si fie o criză în trecut#

ar iacă aa considera-o numai ca o criză a picii ea nu 
m l  poate fi o simpli ori să de ordin practic»

In nod necesar însăşi rolul pe care sîndirea teoretică îl 
;-aet© nv a în dezvolt '.rea şi In colaţionarea aceotei crize devine 
acu at :t le -are» atît de însemnat, atît do hotărîtor, îneît pu
ţi. -;ne cu actuala criză a păcii este implicit o criză a mijloa
celor 1 r. 1212©tualo a vieţii civilizate*

' or ele practice cu totul noi in care ae pun astăzi probis- 
mele crizei - începând cu problema pricii - creiază o carenţă eaen~ 
,i 11 . vechilor mijloace prin care o.,ral rezolv problemele vieţii 
c t1lisete.

In rezuihat situaţia este următoarea î
1» niroa din sec»XX simt© în chip cu totul deosebit şi 

•a pe o cerinţa inexorabilii necesitatea unşi puci efective şi du- 
r&nili.

2. acea aceasta nu se poate construi în condiţiile ac- 
t.nla I cit pe nişte baze cu totul noi decît cele din trecut»1

3» 'rin aceste bpze cu totul noi trebuie înţeles nu numai 
far e ;ractice de o natura cu totul »ouă dar mai ales mijloace d© 
■al-jţior.are cu tot 1 noi» adică în primul rînd forme noi de g$n~ 
€Lra*

?e le altă parte eote foarte uşor acum sa recunoaşte» 
ak_ ar dup! o privire generalii sumară natura acestor mijloace noi*

Experienţa primei jumătăţi a sec#XX no arata că mijloace
le eapetenie pe care se întemeia vechia formă de pace erau în
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racei ora i.npuo" prin acea forţă, acea coaliţie de forţe 
; r . război obţineaţi supunerea forţelor opus#* Criza actuală 

a j 1:ii iovo leţte c.irenţa acestor mijloace (forţe - război)„
Pacea noua trebuie au se bazeze pe înţelegere» adică pe 

•ooarial vo 1 t lor şi deci a inteligenţelor. Pacea noul se bazează 
Ir aeecţă pe nijloece intelectuale.

A4* IQOELIgA G.'ffSRALÂ A OSIZ :i 

Problema p icii evoluînd iii condiţiile arătate se treasfor-
■aâ . .tal intr-o problemă cu un sena specific sec#XX* PR02L . tA GR1+

m .
.—porturile lor jener&le eînt oarecum ciudate. Luatl în |

aen.-l cel nai larg* problema păcii în ooo.I"' tinde aa se confunde 
eu pro lena generală a crizei* Dar* degl se confundă aceste pro* 
-lene ne ; un din punct de vedere contrariu* In problem păcii se 
tinde 2 tre o soluţie cu sens conservator#

-rin însăşi felul necesar in oare se pune de la început 
jr: -lena picii în mod practic ** restabilirea raporturilor de paoe- 
3e :e vizibil sensul sau conservator. Dar chiar prin sensul sau 
aai ahetmct ji nai înalt orice efort cutre pace este un efort ou 
ţii eaznervator«

.otuşi, în condiţiile oriaoi actuale efortul către pace şl 
frai lan- picii vor trebui sa părăsească tenporar* dar Intr-o jaasu- 
*€. l^p^rtunti» orientarea lor specifică atît de categoric conser»

3riaa eote un fenomen destructiv. în cursul crizei actuale 
faejpt-e .uite din formele şt forţele de viaţă civilizată din trecut 
mm ;: t diutruse şl au dispărut* Acele forcie şi acele forţe nu mal

I
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pot - :Me restabilit© prin restabilirea păcii#
' restabili pacea nu mai poate sa înoerane a reotabili tot 

: ' " - 3 3 a fost în trecut. Cons arvatori anul ploii începe sa capete 
aa sene paradoxal în loo să fio orientat către o restabilire a tre» 
•e -noi jlL se ori nte ;.s" către o oonssrvar# a tr aisforaarilor cauzat© 
ie exisă*

-V'acoa nouă tre'mie al se b ssese îutr-o măsura din ce In oe 
*ni are pe o star® -ie lucruri diferită de cea dinainte de erisa* 
îi c..i ar starea aceasta de lucruri schiabată au eote definitiv 
fixată. Orisa este încă în curs. i j

/alte din formal# şi Torţele trecutului se abat de$a în 
«tiarei crasei» dar lupţi! Saca cu îndîr^irea disperării eăutînd"
să _ srlvcse de la moarte vi dispariţia lor fatală#

-le sînt în luptă cu criza#
Dar criza este aceea care va decide pînă la uai de ooar- 

t- lo:-'. ba va abege tot ceea oe trebuie să fie distrus şi sa dis
peră operand efectiv ac n-as ba distr aere gi las... al îa picioare nu- 
aei cioace poate gi este necesar sb se conserve*

In felul acesta este deci răsturnat modul în care se pune 
iai~ial pro.laaa păcii*

ba aal este o pura şi simplă problemă de conservare* 3a 
:s cc Li _a ou o problemă de distragere necesara §i acceptată»

-ar pbrea ca în aceste condiţii problema păcii distructi
ve ar trebui să fie cel puţin t.aporar suspendată în sec*IX«

In a evăr» probiema criaei eote aceea pe care faptele 
t r s : LitIţii# faptice ale prezentului) o ridica asi ca prioritatei . 
sa c ;-rcble*aă co se inpuae în mod practic (acţionai) §i imediat.

Dar problema orisei este implicit o problemă de ras ¿oi 
li» L ;pfl) b'iiud evident că foraele gi forţele menite distrugerii

«an*
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epat : resisto. ţă di operata şi împing fatal către o ciocnire răz- 
1W — : • ini rjită cu forţele şi formele noi,

>ub acest aspect problema criaei papare în adev r ca o- 
î -aul a'- sol ut al problemei păcii*

La .— ¿local oec#.Tt xoînd ciocnirea dintre forţele conser» 
^t:-ra ;i . rţele revoluţionare a atins punctul sau culminant»
• eor pare . c 1 soluţionarea problemelor criaei prin Sffisboi devine 
laeritabilă.

ar aceasta ar fi tocmai realizarea sinistrei ameninţări 
a celui ie ..I treilea război mondial a faimosului război atomic* 

eci opoziţia aceasta absolută dintre problema crizei şi 
priblama picii este înşelătoare#

Z -iar dominaţia faptică a pro:)1 mei crizei faţă do pro- 
2 păcii este iluzori • Problema crizei ramine în esenţă domi- 
Bati de problema păcii*

—  ă lăsăm la o parte nihilismul - care este o simpla 
.¡ie aeutalii - va trebui să rec ano aştern că cea mai profunda 
' cere iaplica o anumita doză de conservatorism* lini mult încă, 

ptele prezente gi ..ntreaja istorie a trecutului ne ara
ţi ci o . ,r~ ca o transformare istorică să poată avea un sens de 
pmir-2 5. i.ediat» este neapărat necesar ca m aura elementelor eon- 

it:- al fi &o...inantă* Schimbările trebuie să fie proporţioaa-

Orice operă de distragere istorică în care nu se respectă f! 
leje duce fatal spre recrea şl chiar spre decadenţă#
3- exemplu' edificator patern lua £n această privinţă „uoor- '■

b. ~i i . a1' ţi a civilizaţiei euro.ene antice (grecoHRomaiiă)«
-oj ..ai din acest punet de vedere ameninţarea actuală a

- - treilea război mondial este de natura si alaKoese
www.arhivaexilului.ro



^ILar . a ..-a repreeent nţii forţelor revoluţionare ale timpului 
mme ric'.l a forţelor po oare ca bazează transformarea cerută 
<i= :ri; 1. C* astfel de distrugere oa cea pe oare o poate aduc# cel 
-e : 1 ilea război mondial nu poate fi acceptată de nimeni astăzi 
n. :_L..;_r .a sinistra a celui de al treilea război mondial desparte 
lieee revoluţiei de ideea războiului*

rin ur..:are deşi problema crizei pare si predomin« practic 
-impl.a predominare faptica a fenomenului de criza asupra in

trigi-. ri:-;i civilizate din sec*XX) totuşi, pentru o omenire ajun
şi 1_ ac«l -nalt grad al dezvoltării sale intelectuale, c m  este 
•°- a actuala problem^ crizei va rafflîne dominata de problema 
Ihll,

ito.inaţia aceasta este şi practică dar mai ales teoretică*
C : racteristica a timpului nostru este aceasta s o foarte strînoa 

lej-t ¡t £ ce se sta iloşte între gîndirea teoretica şi acţiunea prac- 
t.::. iste astfel data aici condiţia raportului armonic şi eficient 
latre ; r blena păcii şi a crizei*

:e ştie de exemplu ca există încă din sec*XX un mare num$r 
ie teorii asupra crizei# Gele mai multe din ele pornesc de la punc
te ¿2 vedere practice foarte Înguste, foarte limitate, foarte uni- 
lsttrtl-, ,:o aceia este impualbil în sec »XIX sa se facă o justa, le* 
jfiteari între o teorie a crizei fi practica păcii* feeriile romanţi- 
mm ele 'crizei (soc*XIX) sîrit antipacifiste. în esenţa ele nu fac 
iKÎt aa compitoe şi aseută dive.. genţele practice prin divergenţe 
mmrnrnX& teoretice în modul de a se considera problema crizei*

Legătura între problema crizei şi problema picii - pe un
»

bu'-~ plan teoretic - poate singura creia condiţia unei legaturi 
pBsral. între diversele aspecte şi puncte de vedere practice în 
JMfcl-cn: crizei (între toate laturile fenomenului) •
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9*&te -cele puncte de vedere unii uterele se subordonează 
de puncti& de vedere superior al problemei păcii, 

bride .t aici Însăşi problema plicii apar© pusă la altfel 
¿•cit «• ? -. în trecut, din moment ce însăşi dominaţia sa asupra 

criaei fia»: .să teoretic acea necesară legătură generală 
iiTsraolo lat-ri ale crizei.
Problema crizei cere soluţii practice unilaterale şi ime- 

ii te. Dar aceste soluţii practico trebuie să fie de acord cu oo-
I ;̂ i-le t:orc-tice de ordin mai înalt pe care le cere problema pă- 
«ii«

~ ov 1 :r.a crizei rămîne o problemă de luptă, o porblemă d
s€s2:iului inevitabil dintre ceea ce trebuie să dispară şi ceea oe 
treVuie si se creeze nou*

''ar privită din punctul do vedere mai înalt al problemei 
picii ci-i:ir ji problema războiului găseşte acum alte soluţii, Hr» 
jriaul rînd asupra modulul de ducere a luptei.

Tr. adevăr, problema crizei nu mal este acum numai o pro- 
U b I  a distrugerii-necesare dar, prin necesitatea de a deli.uita 
•arest ceea ce trebuie distrus faţă de ceea ce trebuie să fie con- 

;, ec. devine gl o problemă a modului în care trebuie să se 
distrugerea necesară fără să fie atins ceea ce trebuie con»

Problema păcii domină problema crizei ji teoria păcii do
te: --'-a crizei pînLf gi în exp esiu ei cea mai brutală - proble- 

rl* olului.
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A • P3QBLIa IÂ GOLUŢI31

în sec.XIX o teoria a revoluţiei nu putea eu fie canoe- 
puta deoît ca o toorio a războiului. Prin revoluţie se înţelegea 
Drice război intern şi se opunea oa atare noţiunii de război 
extern. Concepţia aceasta resuma de fapt întreaga experienţa is
torică şi politică a trecutului.

Fină în sec.XIX rezistenţa forţelor conservatoare este 
atît de puternică, poziţia lor este atît de fermă, înoît de fapt 
au putea fi zdruncinata dec ’.t prin război.

Criza uin sec.XX şi experienţa arapiÂ ce rezultă din 
aceasta crisă duce însă la doua constatări noi caro schimbă vechii 
concepţie »

1* Războiul extern gi războiul intern sînt indisolubil
ii fo rte otri.no legate în condiţiile vieţii civilizate actuale, 
-nul aduce inevitabil şi foarte repede pe celălalt* 31© se con
fundă*

2. Bar pe de altă parte noţiunea de revoluţie nu se con-' 
f:ndă cu noţiunea do război (intern ş&u extern)* Războiul nu este ' 
isc t un data Iu oarecare ol revoluţiei! şi ca atare determinarea 
*- depind© exclusiv de anumite circumstanţe oare pot lipsi»

La mijlocul sec«XX într-un moment ce nouă acuitate maxi- 
-- a crizei din acest soc 1 - moment re resentat prin sinistra 
a.:ea.inţare a celui do al treilea război mondial - oroarea confu
zi :i dintre revoluţie şi război devine evidentă.

Forţele revoluţionare din sec*XX, acum mai mult oa ori- '»
---•d, ştiu că au pot renunţa la revoluţie. Bar în acelaşi timp

a

slo c .nstată, iu numai că pot renunţa la război, dar mai ales că 
treb ie să renunţe la el* Această renunţare nu mai apare ca dau-
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progresului rovoluţion-x. 3a chiar dimpotrivă*
Xnalizind acum vechile concepţii asupra revoluţiei no 
cil ole au suferit o puternică influenţă din partea gin- 

Urii raacţioaar© din trecut#
neot fenomen intelectual apari» deocobit do clar aoum 
■ 1.1 XIX* Secolul XXX aste st.oolul dominaţiei roacîio- 

■e iu 3uropa şi deci în întreaga lume#
lentru forţele reacţionare ara o necesitato intelectualii

I o listincţie cit m i accentuata între război intern şi 
r_. îi te:.iul echilibrului puterilor pe care m  întemeia pacea 

tis. aac*HX este prin excelenţă un sistem buzat pe forţa* •
I.. cot cursul sec.XIX progresul forţelor militare este 

=*s oout omit ;i excepţional (.a chiar exorbitant)* 0 întreaga sori© 
le i şi de acţiuni milit.re externe fi® diverse forme apar
•a s v_ inevitabil în acel secol* 3ar întregul efort politic al 
paterilor reacţionare est-’ mereu îndreptat elitre ial'lturarea 
rls -ai lor interne*

Influenţa tradiţiilor istorice pe de alta parte, influen
ţi taoboervată a g.ndirii politice reacţionare din oec*XIX pe de 
A U  par e, dar mai ales influenţa condiţiilor practice în caro 
mm pataa dezvolta activitatea revoluţionară din oeo.XIX, au făcut 
•a teoriile revoluţionare asupra revoluţiei să menţină confuzia 
is.rr: r-voluţie şi război (revoluţie identic război intern).

e oebit do stîn^enitor apare acum acest fapt pentru ve» 
sfcLi teoreticieni revoluţionari, dacă se observa ca ~n sec*XIX 
_j*ar a.--, .ni de teorii războinice revoluţionare şi altfel de teo- 
WLL rin 1:1. ice, caro datorită confmziei de mai sus, pot şi ele să 

narase pretenţii revoluţionare•
In adevlr, nu se putea ca acea ||fbsavă dezvoltare a lor-
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o desfăşoară în tot cornul soc*XIX sa nu fio însoţită 
flte • s3wsp-l-z'"tocire dezvoltare ideologica*

lieoiogia militară germana sote expresia cea mai carac- 
taristLzI .: oea nai firească a acestei dezvoltări şi nu este 

fi ia - in o deformare speciala şi Izolata a unui popor*
Inşel-ciu..ea în aceasta privinţă este provocată de pre- 

« W .  t 1? - srite alo gîndirii anglo-saxone sare ascundea ceea ce 
®=rmnii - m_i naivi - exprimau în chip mai făţiş#

Secolul al XIX-lea este deci secolul teoriilor răsboi- 
xLam { i a :o.-iilor revoluţionare rtizhoiniee* Recunoaştem de alfc- 

IzLzl unul din aspectele deosebit de caracteristice ale 
. spirit romantic din sec «XIX* Se ştie ca influenţa.
3. .rit s-a prelungit calar şi asupra începuturilor sec* 

fire bule sa înţelegem ca aceasta influenţa nu se exercita 
: i un proces pur- moral dar c"i se bazeassl şi pe o concor- 
influenţă faptica a forţelor material© din sec«XIX asupra 

tL*-ti ¿in sec.XX#
Dominaţia materială a forţelor politice reacţionare din 

tendinţa de a se prelungii şi ia sec.XX* forţele ace- 
tL-t 1-ipună în aec.XX linia politică a sec.XIX. îiumai fe- 

srizei generale va face sa se prăbuşească aceasta tendin- 
riULar In cursul primei jumătăţi a secolul ii nostru.#,' Ba*1 la în- 

aecoialoi criza se manifestă încă prea slab şi dominaţia 
tr reacţionare pare înc' 1 foarte puternic';* Iată ee ce însu$ 

r voi iţionara din prima jumătate a seoolului nostru se 
■şc jp . ; influenţa situaţiilor şi a concepţiilor din soc* 

H Z  ei revoluţi egal război*
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Imediat după al doilea război mondial «pare insa situa
ţia nouă. Dacă în sec*XIX pro Ierna revoluţiei apare ea o problemă 
praotioa de forţa» ea o problemă de război» ea o problaau de în- 
frînjere prin luata a dominaţiei forţelor conservatoare» în sec#
XX problem revoluţiei va trebui în cela din urmă s© se pană ou 
totul altfel pentru ea ţelurile sale reale să postit fi atinse j 
efectie,

3xperl(nţa sec. XX dovedeşte în primul rînd o a distrage
rea forţelor reacţionare se produce pe alte ©ăi dooît pe calea 
ruaboiului revoluţionar programaţi©# ,

Una din aceste cai este războiul extern şi direct între** 
forţele reacţionare concurent© care se distras reciproc (prin 
luptă de concurenţă)# ,

liăzboiul revoluţionar chiar cînd intervine apare ca o 
simpla urmare, ea o completare fatală a războiului extern prin 
război intern. îîra şi fatal să fie aşa pentruca formidabila pre
gătire militară a forţelor reacţionare nu p .tea fi zlro-ItU doelt 
din ciocnirea n primul rînd eu forţe militare do .celagi fel.

Dar după ce poziţia dominanta a forţelor cons„rv .toore , 
a fost catastrofic zdruncinata prin criză (războiul nefiind altce
va decît expresia culminanta a crizei) după ee prin evoluţia fa
tală a lucrurilor de la războiul dintre forţele reacţionare se 
ajung© la războiul revoluţionar l.i care forţele revoluţionare apar 
acum tot atît de puternic, înarmate ca şi forţele conservatoare ae- 
eonstatâ ca războiul devine un te i ,11 pericol#

I. Un pericol- din c -„uza distrugerilor catnotr >fice pe 
oare le poate provoca*

2* Un pericol direct pentru revoluţie prin denaturarea ei 
In adevăr, angajate astfel excesiv pe calea acţiunii raz-

www.arhivaexilului.ro



*» 24 ***

forţele revol ...ţioaaro se văd ameninţate do m  ¿kîriool al teribil 
asum deeît resisteriţa forţelor- conserv. toare.

lu 3oe»"”' forţo e revoluţionar© victorioase şi or^a ¿laate , 
pentru rSsboi au cunoscut esperienţa mior devieri iosast uoase dar 
fatal© (ds neevt tct)# ?riu aseste de*ieri forjele revoluţionar© 
slat ca%a e'i dorinii forţe ao acelaşi fel ou for ol o reasţl mare 
sau cu forţele reacţionar© do o foxoS nouă*

" • ■ t ppi I petit* ter • pe caro ie poate provoca 
£a inoâgi substanţa vieţii civilizate* cit 1 prin devie rea şi de» 
aaturarea ¿rava a acţiunii §:. a S&trc ului efort revoluţionar, aâa* 
boiul so ooparl In sec,XX tot aai accentuat de revoluţie*
Osafusla lor disper««

Glndirea revoluţionară din aec*^: este silită ei oe ellfee* 
r*:>se de toate ororile , oşteait© .in socuXIX,

In afara problemei preoţie© slspliote din e©e#?r: a în- 
frînjeril forţelor conservatoare glnâirea revoluţionară din see« 

ogta obligatsl ia in coueideruţie scoate roblcr̂ e yraatioe 
noi sare a© pun în loj'tur‘1 cu acţiunea revoluţionari*

1# Fro lesa eviturii listrugerii catastrofale ale răsboiu«
iul*

2# Probleme evitării devierilor oara danatureosâ înoSjl 
sensul revoluţiei#

Aat.fel gînutrea eevoXuţioanrS din s©o*XK este silită sil 
pnntt pro loaa revoluţiei ps -un plan asl înalt#

•ate problem ©oaşului .?uporior, al • ţolurllor superioare 
alo revoluţiei,

Oonsidevat" din aoest p~.act de vodere însllgi noţiunea de 
revoluţie se prociec au şi as clarific» aal biao* Hevoluţla estewww.arhivaexilului.ro
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evident proces de tr: nsfojsaare* Dar n o transformare în orice tS» 
In concepţia astfel clarificată revoluţia implica drept 

o condiţie esenţială ea transformarea ce se opereaau oii fie de 
sens progresiv, sa constituie un porcos al viaţii civilizate, o 
trecere la forma superioare»

0 acţiune revoluţionar 1 în oare tocmai acest sens de 
procrea al civilizaţiei este periclitat, devine ceva absurd şl 
monstruos*

Beci înainte de toate trebuie definită această liuie a 
progresului,

Pe urina trebuie definite c iii şi {¿ijioocolo care sînt 
cele mal adecuate pentru realizarea acestor transformări cu ca
racter de progres*

In- sec*XIX şi mai înainte astfel de progle&e nu se pu
teau pune deext ca o pura speculaţie filosofică aleatorie*

Problema esenţială era atunci înlăturarea dominaţiei 
forţelor conserv.-toare care puneau obstacol progresului

Crizele de care sînt atinse acele forţe conservatoare in 
oul soc*XIX, ea şi a rjeeolelor precedente sînt crize trecătoa

re, c re nu le puteau zdruncina dominaţia* lat’.l de ce atunci re
voluţia nu putea vedea pentru dezvoltarea sa decît calea războ
iului po cînd în soc»XX începe să vadă alte căi».

Ag* P:lQ:.iL3IuA ClYII12AZt.iX

Problema ¿generală a crizei 'dtn soc*XX se pune deci mai 
întîi ca problosia p .cil} conform vechilor formule practice soco- 
tlndu-se ea pacea ar i .iţea pune cap t crizei* Dar se constată că 
în f noaienul general de criză este implicata şi o criză a păcii
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Im orice fei de paoe poate oa puna capăt crizei actuale.
In orice caz nu o pace reacţionara# nu o pace de resta

bilire a trecutului pe oare însămi criza ia transformat profund 
prin chiar distrugerile profunde pe care le provoacă*

Problema plicii se pune altfel decît în prezent# Sa se 
pune astăzi în legatară cu o înţelegere mai adînca jî mai vastă 
a problemei crizei# Pacea noua na trebuie sä conserve numai ceea 
ce sote preţios 5! viabil în trecut dar ea trebuie sa conserve 
chiar gi transformările şl deci distrugerile operate cu necesita
te de criză, >eci pacea trebuie sa conserve linia transformărilor 
necesare impuse de cerinţele vieţii din timpul de faţă#

Pacea noua trebuie să conserve linia revoluţionară pe 
care criza din seo.XX a impus-o vieţii actuale. Ca voia sau fură 
voia noastră pacea trebuie sä fie o pace revoluţionara. Si astfel 
-îr ¿ir -** Jwav*l ulr -- grJ$fi£J tßr &i>~
lanţuie şl faptic şi teoretic (̂ Indira) cu problema revoluţiei.

In adevăr procesele revoluţionare ale timpului nostru 
se desfăşoară în buna masura faptic - prin simple, înlănţuire ne
cesara a faptelor - dar dezvoltarea deplină a acest :>r procese re
voluţionare în secolul nostru nu so poate realiza decît în măsura 
în care jîndîrea de azi se va pun? în acord cu faptele de azi 
(sec.IX).

Gîndirea este silită sa ia în coisiderare problema revo
luţiei ca o problema de Importanţă si ur. enţă extrema# fenomenul 
implacabil al crizei este acela care duce la aceasta punere de 
problemă. Sîntem siliţi deci intr-un mod c .¿re nu admite nici un 
fel de rezistenţa i nici un fel do eludare sa trecem de la pu
nerea faptică a problemei revoluţiei la punerea sa pe cel maiwww.arhivaexilului.ro
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înalt grad al gîndirii teoretica* Dar în felul acesta problema 
revoluţiei ne duce inevitabil la problema civilizaţiei* In ideo- f
logia see.XIX această problema şi însăşi noţiunea de civilizaţie 
nu a jucat prea oare rol# Dar este o greşeala să erodam că pro
blemele faptice ale sec* nostru ar putea s 1 fie înţelese cu idei» ■ 
le din sec«XIX* Trebuie idei noi şi printre acestea iâeia de civi
lizaţie are rol prim* 3a este o ideio nouă şi totuşi cu bazo 
foarte vechi în glndirea umană. t

Deşi noţiunea de civilizaţie fixata definitiv chiar prin. 
acest cuvint nu apare decît abia prin sec*XVIII, problema civi- , 
lizaţiai (adică a vieţii civilizate) a fost pună minţii omeneşti 
din cele mal vechi timpuri. Dar pînă în secolul nostru ea a fost 
pusa aere» în chip cu totul confuz unilateral, incoherent şi 
chiar deadreptul denaturat*

Principial problema a fost pusă foarte de de.nult din 
clipa în care omul a început să înţeleagă ca ei se deosebeşte de 
animale fiindcă dupe- pe pămînt un fel de viaţă complet diferită 
de viaţa pe care o duc animalele şi că pentru aceasta el posedă > 
însuşiri pe care animalele nu la posedă şi fără de care- felul 
oman de viaţă nu este posibil.

Hai tirsiu oamenii din timpurile iotori.ee m  constatat 
că există deosebiri profunda în privinţa formelor de viaţa şi a 
însuşirii lor aparente, nu numai între om şi animale dar chiar şi 
între oameni aparţinând unor grupuri diferite. Prin felul lor de .. 
viaţă şi prin însuşirile lor unii oameni apăreau mai apropiaţi de 
animale pe cînd alţii duceau o viaţă de o formă superioară*
Ac .stă superioritate era foarte preţuită* căci cd^ce avantaje 
evidente şi ca atare sa combina cu un or oliu oxcesiv.

La început, în mod practic, aceste diferenţe exi tau de
www.arhivaexilului.ro
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poarei o prezintă complexe sociologice foarte vaste). In mod fatal 
noţiunea a fost concepută cu un sens sociologie total» Dar mai 
tîrziu prin constituirea unor societăţi foarte complex« în care 
se amestecau popoare diferite elemente umane foarte variate 
(ca viat»)» noţiunea s-a co aplic t cu un senespecial care o de
naturează.

în lumea antică* distincţia -intre popoarele ou o viaţă 
de o forma superioara şi popoare cu forme de viaţă inferioare a 
fost fixat:! prin noţiunea de Bafcaa? pe care popoarele superioare
o aplicau pppoarelor inferioare. In special Grecii şi Romanii 
ne-au lăsat sub diferite aspecte ărturli despre orgoliul lor ne
mărginit pentru ceea ce noi nu,.dm astăzi civilizaţia lor» dar 
pentru care oi nu aveau un termen sintetic gi corespunz -tor. 
Pentru oi toate celelalte popoare purtau calificativul do barbar.

Potrivit sensului primitiv §i mai firesc al noţiunii, 
Romanii ca gi celelalte popoare antice considerau drept barbare 
toate popoarele din af .ra imperiului, în graniţele căruia credeau 
ai ca este înglobat! întreaga lume civilizată*

Dar, în acela.i timp, la Romani găsim acea deformare 
fatala a noţiunii de civilizaţi proario tuturor societăţilor ci
vilizate da pinii acum ji care onsta ia a opune felul de viaţă 
a paturilor sociale privilegiate - avute gii cultivate - faţă de 
felul do viaţa al p Iturilor populare inferioara« sărăcite §1 ex
ploatat©.

Con; i. erate sub aspect special, păturile- sociale infe
rioare - în general ad .iso în stare de înrobire - apar foarte în
rudite ca fol do viaţă cu populaţiile primitive şl parbare - un
conţin.ent import nt din .a„ele populare (robii) sunt cliiar de 
origine barbara.
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nu se fosta cristaliza în iaod practic în sensul său lo ¿ie* opus 
parbariei mai ales sub unghiul de vedere al muncii paşnice creatoa
re* opuse moravurilor prădalnice războinice# Chiar noţiunea de bar
bar nu a mai putut să-şi clarifice sensul său corect,

Zeci de vêaeuri opoziţia între civllls ţie şi fea/borie va 
ră aine $înă ia sec.XX confuză şi grav denaturată prin transpunerea, 
3a bisară pe planul unor opoziţii de stări sociale suprapuse.

3ste de a^uns observaţia că în sec»XVIII noţiunea de ci
vilizat era practic înlocuită prinţr-un alt termen care exprima 
mai mult preţiozitatea aristocraţiei parazitare• S vorba de terme
nul "policde”#

In eec#XIX deabia începe în mod vag să se reconstituie 
sensul cel fire. c al noţiunii de civilizaţie. Dar deabia în sec. 
nostru se va opera categoric 1 evident acea revizuire şi precizare 
a sa# Acesta este chiar sensul esenţial al acelui efort intelectual 
Inexorabil pe care-1 impune g ndirii teoretice din soc.XX fenomenul 
crizei#

Be la problema practică a păcii pe care o ridică perico
lul monstruos al celui de al treilea război monHal* tr ciad prin 
problema - concepută într-un sens mai înalt şi complet - a crizei 
generale şi apoi prin problema revoluţiei - pus” şi ea xntr-un 
chip nou în eecdul nostru şi practic şi teoretic» gindlrea omului 
din secolul XX ajunge inevitabil la problema definirii teoretice a 
noţiunii de civilizaţie#

Dor îi această problemă se p ne mal întîl într-an sens 
pr otrc şi deci cu stringenţă acută a unei necesităţi practice*

Pentru a se evita dezlănţuirea cu urmări catastrăfice pen
tru toţi al celui de al treilea război mondial, cele două tabere de 
forţe car. se înfruntă astăzi, adică a&ît puterile revoluţionare ci*
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coexistenţei paşnice»
Fiind pus pe o linie de acţiune politic;! practică nu 

a-a căutat la început a se adinei semnific ţin ea teoretică*
Bete evident ca in esenţa principiul coexistenţei paş

nice a fost pus chiar prin incheiere , păcii dir. 1945 > chiar daci ' 
atunci nu a fost for ml ut ă expres* Criza păcii a silit puterile 
oponente* de c- re depinde astăzi eehiibrul fprţelor §i deci sis- 

tul de pace actual să ajungă după cîtva timp chiar la o forai*» 'i 
lare expresa a acest 1 principiu, 1

Dar pe măsură ce se caută a se trece la punerea în apli
care aefco ica a acest i principiu se constata ca este nevoie de o 
precis ars din ce în ce mai larga şi ...ai adine a a între gu ui sau 
înţeles teoretic* Linia de gin&ire pe care urmează sa se facă 
a;:castă pr - izere progresivă duce inevitabil elitre o teorie gene- 1 
rolă a civilizaţiei*

în a evăr nu poate fi vorba aici de o simplă coexisten
ţă între guverne care exprimă numai orgaaisne politice diferite 
(st te)* Disputele inevitabile iscate pînă acum în jtirtil acestor f 
chestiuni au adus .eja o anumită precizare* ’"-a spus că este tfor- 1 
ba de doua mo .uri de viaţa ce se opun*

Termenul acesta "mod de viaţă” este foarte vag» fiind 
foarte generic şi totuşi el aduce o anumita precizare în probleme 
ce se dezbat* liste evident că pe de o parte el se leagă cu terme
nul de civilizaţie, ou înţelesul său confuz şi difuz, aşa cum estei 
el întrebuinţat pînă în prezent, mai mii teoretic*

Acei care întrebuinţează de exemplu expresia "mod de '
»

viaţă american*( U. 3. A*) o concep a', oi ca echivalenţă a ceea ce : 
istoricii mnumese un tip de civilizaţie*

In adevăr termenul de "civilizaţie” a fost utiizat mai

*  30 -
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ve şl variate prin caro trece evoluţia vieţii istorice*
în felul acesta sînt cunoscute ©xprerii caî "civilizaţie 

clasica greacă”, civilizaţie romană" , "civilizaţi© bizantină"» ci
vilizaţie arabă", etc.

In istoria mo: «mă se face chiar distincţia între civili
zaţiile naţionale a unor popoare contemporan©* (Italia renaşterii, 
l’r jaţat Anglia, Germania)* Pînă în sec.Xl termenul de civilizaţi© 
avea în adevăr muoai o utilizare teoretica de acest Tel (ca utiliza; 
re sistematică). In limbajul practic al vieţii acest termen era uti
lizat foarte puţin şi era totdeauna impregnat de acea denaturare a 
sensului său pe care o implică viaţa socială bazată pe clase supra
puse*

în sec.XX lucrurile se schimbă fatal.
Se ajunge la o legătură necesara între termenul utilizat- 

sistematic de istorici şi termenul care este necesar pentru punerea 
mai clar” şl mai precisa a marilor probleme practica teoretice pe 
care le ridic", fenomenul de criza.

De îndată ce problema practica }i imperioasa a coexLsten- / 
ţii paşnice se pun© ca o problemă de coexistenţă între două moduri , 
de viaţa diferită şi chiar opuse devine evident ca este vorba d© 
opoziţia a doua tipuri de civiliza-;ie şi în acelaşi timp de coexis
tenţa lor.

Dar problema astfel pusă, ca o problemă de civilizaţie 
se constată ca soluţionarea sa practică la care pare a fi destul d© , 
greu do ajuns» nu se mai poate realiza docît în legitura cu o sc- 
lufcie teoretică deplin satisfăcătoare. ,

Daca pmia acum istoricii puteau vorbi des .re tipuri de *i 
civilizaţie şi puteau formula diverse teorii s eculativ© aspura lor , 
aceasta nu imp ica nici un fel de răspundere practici. 3rorile lor
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posibilitatea prejudiciilor de acest fel este însă foarte întinsă 
şi foarte gravă* In felul acesta problema civilizaţiei rezumă deci 
toate problemele mari practice şi teoretice ale sec.TC*

Aj. asiZA civiitizATiiJi %i:iomrj

Dar gîndirea teoretica din sec,XX nu a putut lua imediat • 
pe drumul care-1 da formularea unei teorii Generale a civilizaţiei.

î
Mai întîi pentru că în prime, jumătate a cec,XX vor predo

mina incâ ideile din cec*XIX* Sumai după ce f ptele din sec*XX - 
criza - vor aduce o desminţire evidentă g cuvenită a celor idei 
vechi* acelor noţiuni imperfecte cu care se încerca interpretarea 
faptelor noi, se va deschide drumul către noţiuni noi* către con
cepţii noi#

In primul rînd se impun® o foarte strinsă corespondenţă 
între aceste noţiuni gi concepţii cu faptele concrete actuale* In 
problema crizei actuale prin însăşi modul cum se ajunge la formu
larea acestei probleme nu poate fi vorba să se pornească d© la teo- » 
rii generale la fapte particularo, ci invers de la fapte particu- t
lare la teorii generale*

De aceia la început criza actuală va trebuii considerată 
numai sub aspectul său concret, criza unui tip concret de civili
zaţie* Sjcperienţa directă a vieţii ne face cunoscut acest tip de 
civilizaţie* Plecîad de la ea îl putem uşor defini imediat* Denumi- !
rea sa este deja cunoscută* Nu putem neglija desigur faptul că ac
tuala criză ne apare ca un fenomen mondial gi universal* Jtim însă 
că aceasta se datoreşte dominaţiei puternice pa o .-re o lume restrân
să - lumea europeană o exercită asupr. restului lumii de pe întreg
globul terestru*

Criza mondială este îa mod factic evident a?s2#ilt&tul
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Cheia fenomenului mondial îl găsim în fenomenul moi res- 
trîns european» Conform celor arătate în capitolele precedente ori- 
za lumii europene ee del'ineşte pentru noi oa o criză a civilizaţiei 
europene* a modului general de viaţă specific lumii europene*

Care este fenomenul cel mai izbitor* cel aai grav prin 
care se manifestă criza europe.aici ?

Am văzut ca acest fenomen e .;te războiul, război extern 
şi război intern (revoluţia)# t

De aici rezulta el lumea europeană apare nu ca o structu
ră unitara gi araonioă ci ca o lume afiliată do teribil© contradic
ţii şi disensiuni» însjSşi civilizaţia europeană apare astfel nu’ca 
ceva unitar q± organic ci oa o formaţie ofîgiată de diviziuni mul
tiple şl intense* i 1

Chiar .ji din punct de vedere etnic şi geografic lumea eu- 
ropeana apare £n seo#3CC divizata în trei sectoare genorale foarte 
adînc deosebite#

In centrul geografic al lumii europene se găseşte deoaee 
s-ar putea numi auropa Clasică compusa din popoare oare au jucat f 
rolul principal în viaţa istorica trecută, a 3uropei (Franţa, Anglia, 
Germania, Italia» Spania), la o..-.re se adaugă zona lor de influenţă 
activă din trecut* care se întindea de la Atlantic pînă la Llarea 
Seagră* Acest sector ocupa primul plan al vieţii europene pînă la 
finele sec*Xi:c*

La cele două aripi opuse ale acestui cecto contrai - în j 
vest şl în est - s-a dezvoltat însă în cursul istoriei modeme alte 
două sectoare geografice important© al© lumii europene* cere in sec,
XX nu numai că devin independente faţă de sectorul central, dar acui 
tind s" capete un rol istoric dominant* în dauna centrului.

In vest se dezvolt! sectarul american al lumii europene
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si capete o poziţie hegemonică faţă de Suropa claaicu.
"n est însă se dezvolta un alt sector deosebit al lumii 

europene - Carnea Jovietic& - care capătă deasemenea în seo.XX o 
formaţie ca totul aparte §| se afirma ca o forţă istorica din. multe1 
puncte de Vedere de&semeni superioară fa ¿a de ¿uropa clasica (sau 
nadie)*

De fapt fenomenele cele mai degsastraaee de criză a lumii 
europene lovesc în chip deosebit do grav - daca au exclusiv - toarne; 
pe acea Suropa clasica (medie) care avea In tr ut 3*ol doaanant în 
lumea europeana.

Rezultatul prim este tocmai pierderea acestei dominaţii
- a acestei hegemonii.

• 0 lupta apriga se Începe atunci între cele două sectoare 
extreme ale lumii europene - U.S.A* şi U.a.u.S* - pe cuestia auece-
oiunii asupra acestei hegemonii.

Poziţia lor în aceasta lupta oate însă foarte diferita, 
din cauza transformărilor foarte diferit© pe care le suferă Vastul 
gi Estul lumii europene în cursul crizei din sec.'S* Aceste traasfo# 
mari opose care par sa creeze pentru cele două aripi doua genuri de 
forţe opuse nu fac dacît să producă o afî;:iere la început, In par
tea medie a lumii europene* Din punct de vedere militar şi economic 
cele doua războaie mondiale au ruinat-o în a.ja măsură încît aa este 
incapabilă sa mai ia neam parte la această lupta pe cont propriu.
Dar ceea ce face şi mai mult ea se agr.veua slăbiciunea sa este ace« 
lipsă de coerenţă interioara» Diversele p Iryi ale ^oropel mediii 
franţa. Germania, Anglia etc., par antrenate în sec.lX pe linii de 
evoluţii divergente.

Cel© două războaie mondiale (manifest Ir.. de acuitate maxi«- 
mS a crizei) ne arată ca sa spunem aşa aspectul extern geografic al 
di soluţiei l'UBlii Piivil ianW - —
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Iii locul voc.ili lumi europene, în cec,ia, apar trei luai 
europene deosebite, una Occidentala, una Elsariteana şi între ©le 
trunehiul sflrîmat fi el în bucăţi al 3uropel clasice#

HăBbooiyi© rovoaţlonar© caro o© produc însl concomitent ct 
raaboaiele aşterne în sec.SC ne dezvăluie disoluţi;.; interna a lu* 
aiii şi civilizaţiei europene,

?înu la finale sec.XIX Europa reunise ea se menţină ca un . 
tot unitar* Sote uşor de văaut insă» că 1 aceasta unitate se basa pe 
ac 1 fmomm politic pe care îl cunoaştem sub nuiiele de sistemul 
eohilibrului puterilor europene*

Deci într-o mare măsura unitatea lumii gl civilisaţiei 
europene, era menţinută printr-o forţa care opera exterior şi arti
ficial, 3a nu resulta din acţiunea convergenta a forţelor organice

ii
interae ale vieţii civilizate*

Pentru orice lume civilisnţa» pentru orice sistem de ei** 
vilisaţie* aceste forţe organice interne sînt do doua feluri t eco
nomice şi culturale, Viaţa oricărei lumi civilizate, viaţa oricărui 
sistem de civilizaţie se basseaza pe doua feluri de funcţiuni situare 
pe dou planuri de viaţa deosebite*, viaţă economică gi viaţi culta* 
raia a oricărei civiliza,11 prezintă o distincţie funcţională ire
ductibila oricît de atrînsă ar fi legat .ira organica dintre ele în 
cadrul unităţii organice a vieţii civilizate generale.

Viaţa economica are la baaa raporturile omului cu natura. 
Dimpotrivă» viaţa culturala o© dezvolta exclusiv in sfera

11raporturilor dinţase om şl om*
Iiijloacele ji metodele prin care se pot Jbealiza aceste 

ra orturi diferite sînt acelea care exprima diferenţa, iste diie- 
roaţa dintre om şi natura şi ea este valabila nuaat în jînul civi
lizaţiei, In sinul unei civilizaţi sănătoase» de;i viaţa economica
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orgaaio prin omoaizarea unitara a fmoţiunilor generale în oişte«* 
mul do civilizaţie considerat#

In sinul unei luai civilizate dezaxate - sfîşiată do pu
ternice coatr .vdioţii - cele două funcţiuni capitale ale vieţii ci
vilizate - economia şi cultura - se angajează pe linii de dezvol
tare divergente.

31© par sa creeze doua moduri antugonio® de civilizaţie - 
o civilizaţie materială şi una spirituală.

Ag. GRI SA SC01I0..:iCÂ

Pentru cea mai mare parte dintre contam oranii moştril 
noţiunea de criză se reduoe la acea de criză economică. Omul comun 
cunoaşte oriza economică prin simpla sa experienţă cotidimaU re
dusă la foraole cele mai elementare. Pentru cei mai mulgi dintre 
semenii noştrii această criză înseamnă un. adevărat dezastru al vie
ţii lor materialo şi'potrivit condiţionării strînso a întregii vie
ţi a individului prin mijloace materiale» criza economică ao iden
tifică pur şt simplu cu o ameninţare gravă a însăşi puterii, a în
săşi posibilităţii de viaţă (de existenţă).

Devenind o astfel de ameninţare fund ontală a vieţii cri* 
za econom.‘.că devine implicit fenomenul asupra căruia se concentrea
ză' cu cea mai mare energie gi amploare atenţia şi eforturile inte
lectuale alo omului frăaînt-vt de problemele orizoi,

foate celelalte aspecte ale crizei vor ajunge firesc să 
fie interpretat® prin prisma crizei economice« In agi războiul care 
constituie în mod evident cea mai teribilă expresie a crizei va fi 
considerat iu:.al în leg' '.tură cu criza economică,

Bar aici gaptol-. £1 silesc pe omul comun să.,ajungă la un fel de inconsecvenţa, de car© el deelmiateri nu-şi d . seama.
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faptele aşa cum le poate cunoaşte o-. :ul comun» prin în
gusta prismă a vioţii sale individuale, prezintă inevitabil rbabo
iul drept cauza crizei economice de care sugera el azi.

Asta explică şi uşurinţa cu car© omul co nun este cîşti- 
gat pentru politica păcii*

Dar analissa mai profundă a faptelor generale duce pe ob- 
se.rvat3ral mai avizat la o concluzie do sens cu totul contrar#
H Izbo iul în loc sa apară drept cauza fundamentalei a crizei* apare i I
dimpotrivă drept o consecinţă a crizei. Bine înţeles răzbelul este 
luat aici intr-un sens limitat* designînd wa fenomen onuiair* cu o 
identificare precisă în timp şi £n spaţiu (cele mai caracteristice 
ilustraţii în acest sens s.nt primul şi al doilea război mondial)* 
iar acum ameninţarea celui de al treilea război mondial).

In stricta desfăşurare cronologica a faptelor cele două, 
r zboaie mondiale din prima jumătate a ©ec.XX ca şi ameninţarea . ,»
celui de al treilea război mondial» au evident poziţia de efecte şi 
nu de cauze. Iodul simplu de a judeca faptele duce în c zul crizei 
actuale la concluzii contradictorii* Metoda întrebuinţată este gre
şit! şi gregite sînt oîiiar noţiunile simple despre criza economici.

Intr-o astfel de analiză firul conducIt r îl dau într-ade- 
var ideile mai complexe bazate pe o clasare mai generală a fenomene- 

*■»

lor.
Din acest punct de vedere este de observat ca pentru omul 

comun ideia de fen. ..en economic este foarte confuză şi simplistă.
Sate uşor de văzut ca ceea ce in mod comun se numeşte criză econo
mica so reduce în fond la o criza de o natură mai speciala. Bote o 
crizil socială.

In adevăr» în acest fenomen de criza economică nu avem 
propriu zis o carenţa a raport ri or omului cu natura.
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astfel de pro&rese îneît aste absurd să căutata cauzele orisoi pe 
această laturii a fenomenelor eoonomice. Aooat fenomen fiind expre
sia raportului intre om şi natura prezintă două laturi şi o dublă 
condiţionare• Semenul natura nu joaca rol in crisă. Beci cauzaţia 
crisoi trebuie căutată in celălalt termen al raport ilui in om*

In aceasta privinţă mai observăm că raportul omului ou 
natura nu sînt - în cadrul civilizaţiei - nişte raportări indivi
duale - omul civilizat nu este un Robinson * In realitate raportu- ii
rilo osului cu natura sînt raporturile societăţii omeneşti cu na
tura# Dealtmintori însăşi stăpînirea omului asupra naturii nu este 
cîştigată de individul izolat» ci de omul lucrînd în cooperaţie cu ' 
cemenii săi* adică în>esenţă de o societate umană*

Prin turnare termenul care presintă deficienţi - deficien- ri
ţe caro sînt adevăratele cauze aie crizei - este nu omul ca individ,
ci societatea umană» aşa cum se presintă ea în civilizaţia europeană >
la începutul sec."Ci.

Criza economică este deci în esenţă expresia unei deficien 
ţe în structura organizării sociologice. 3ste o criză sociologică, 

Cauzele adevărate ale crizei economice vor trebui căutate 
nu în raporturile propriu zise dintre om şi natură, -ci în raportu
rile dintre ©îs şi om, în raporturile sociale.

Totuşi mai exista o distincţie foarte importantă de luat 
în seamă. J

S-ar părea cu fenomenul de criză economică rezultă din 
cauze ce se limitează intr-o anumită latură deosebita a vieţii so
ciale. Aici revenim la noţiunea de civilizaţie materiali. In general 
se pare că aceste don” noţiuni s viaţă economică şi viaţă materială 
a unei societăţi - sau civilizaţia sa materială - • înt noţiuni 
c mplet echivalente»
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Pentru a avea o perspectivă suficient de largă In con
fruntarea faptelor cu privire la această chestiune este necesar să 
avem o vedere de ansamblu asupra evoluţiei generale a societăţii 
europene în cursul întregului 3v Mediu (din soe*XVI-pînă în sec*n)# 
3ete clar ca in cursul acestor ciaci secole societatea europeană 
trece printr-o serio do revoluţii* Această succesiune de revoluţii 
opereaeă trecerea de la societatea feudala, proprie lumii europene 
de nalnte de 150C» fonctul e plecare al evoluţiei sociologice 
europene in evul mode -n este daci destul de clar definit*

Jvoluţia pleacă de la societatea feudala*
Dar încotro morge ?
C re este tipul de societate _ e care trebuie o'1-1 reali- 

seae acea serio de transformări revoluţionare* ivite necontenit 
de-a lungul a cinci secole ?

Trebuie remarcat că fiecare dintre colo cinci secole re
voluţionare a încercat să definească în chip deosebit acest ţel al 
revoluţiei sociologice*

Se observă că în fiecare din aceste cinci secole preface
rile revoluţionare au un caracter deosebit# ceea ce dă fiecăruia 
din aceste cinci secole o individualitate bine definită»

Secolul m »  3sto - secolul Revoluţiei Religioase (reforma)» 
Secolul XVII*. liste secolul frondei - (în oare revoluţia 

religioasa începe să. capete un caracter politic)* Dar, acest carac
ter politic este cam superfi ial şi parca oar -.cum lipsit de serio
zitate).

Secolul XVTII*, dste secolul Revoluţiei Republicane (Anti- 
nonarhia). Revoluţia franţei este acea care dă caracterul cel aal ■ 
r prezentativ al aceotui secol*

■Dacli încercăm sd rezumă*: opera revoluţionară a acestor
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trei secole* eonstatăs eu ele realizează împreună o lichidare pro« 
gresivă a .societăţii feudale (Licnid.xea sistemului ieudoi).

Bar» opera aceast revoluţionară are mai mult un carac
ter negativ - distructiv - §1 este foarte puţin constructivă# ,

De aceia chiar la 1800 este foarte jreu să pute® Înţele
ge ce anume urinează să fie pus în locul 3istemu ui social feudal* 

Această incapacitate de a se defini ceea ce tr.buie ,us 
in locul sistemului feudal a putut permite oa resturile sistemului 
feud 1 să se menţină puternic chiar şi în cursul sec.XIX*

Secolul XIX este secolul în care domină forţele reacţio
nare, antirevoluţionare* In acelaşi timp, sec.XIX dă condiţiile no-’ 
cesare pentru producerea unei alte revoluţii de alt ordin deoît 
cele precedente*

,’ste revoluţie industrială* In se o. XIX se produce o trena* 
formare §1 un progres revoluţionar în eooa ce priveşte raporturile 
omului cu natura» stăpânirea lui asupra forţelor naturii*

Secolul XIX este secolul în oare so revoluţionează latu
ra materială a vieţii civilizate. 3ste revoluţia civilizaţiei ma
teriale* Dar nu mal este o revoluţie distructivă* Dimpotrivă, ea 
defineşte în mod pozitiv şi faptic forme noi ale raportului Intre 
om şi natură, forme cave înlocuiesc definitiv pe acelea ale socie
tăţii feudale.

Âş* DtSCXaPAarA CIVILIZAT!::! ¿SJQLZLUI XIX

Toţi acei oare privesc fenomenele din soc.XX prin prisma 
decolaiai al XlX-lea credeau în general că se «XX nu poate fi deoît 
un fel de continuare a sec*XIX, în sensul că el nu poate avea alt 
rol deoît aceia de a duce mai departe revoluţia industrială, aduce 
mai departe revoluţia civilizaţiei materiale.
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Dai* oria a din sec.XX aduce o dezmiaţir© brutala acestoi
credinţe.

Secolul XII cunoaşt© ;i el oarecare fenomene de criză 
©conoraică. Ble sîat inevitabil legate de înjugi revoluţia industri
al*!. Dar considerat în liniile sals generale soc.XIX nu poate fi 
considerat ce un secol de criză economica. ?H  nu este dominat nici 
măcar parţial de o criză ou sens economic# Soc olul XIX e.̂ te un secol • 
de înflorire economică în baza faptului c” r voluţia industrială din 
secolulXIX este o revoluţie constructiva - pozitivă şi nu una dis
tructivă.

Distrugerile economic© c .ro se produc atunci sînt copleşi
tor acoperite de creaţiile noi mai a\ ple, mai bogat©* mai superioare 
Seo.XIÎ nu q t© un secol de criză a progresului economic. I

lata însă că odată cu intrarea în soc.XX însăşi aceasta 
înfloritoare dezvoltare economica (industrială) intră îi orisă.

»
Dar sa distingem, sa nu confund;!®, ori sa economică din sec. XX nu 
este o criză care să atingă direct realizările specifice ale revo- i 
luţieî industriale.

Deci criza economic‘1 din sec«XX nu oste şi nu poate fi o 
criză directa a progresului realizat de civilizaţia materială. Iar 
dacă prin fenomenele crizei economice din sec .XX este atinsa de 
criza însăşi civilizaţia materială, trebuie să constatam ea ©ceasta 
se produc© prtatr-un fenomen do consecinţă Indirecta ale unui alt , 
fenomen de criză - de altă natură# II

C.usele crizei nu pot sta în progresele civilizaţiei mate
riale ca atare. Ilumai reacţionarii cei mi  stupizi pot crede aşa.

Si totuşi c uzele c -iaci trebuie să fie legate de aceste 
progrese ale civilizaţiei -.terialo* Bfr în mo :< indirect#

Daca analizăm ateat condiţiile în cor© s-au realizat pro-
www.arhivaexilului.ro



adevărate ale stării de criza la care ajunge civilizaţia europeană 
în sec*XX* 3ste de as uns să observăm că revoluţia industrială din 
sec «XIX se dezvoltă £21 acolajl timp cu o dezvoltare a reacţiunii 
politice.

Daca viaţa modală s-ar reduce la viaţă economico-socială 
(economico-poli tic:15 atunci criza din sec«IX ar fi de neînţeles şi 
de fapt ar fi pur şi simplu imposibilă.

Dar vâţa socială uaană mai are şi o alt", latură indepen
dentă în esenţa sa de viaţa economică» Independentă’ faţă de rapor
turile omului cu natura. Aceste raport .uri pun în relaţie forţe cu 
caractere foarte diferite j! anume;

a) forţele naturii cara aînt forţe oarbe, inconştiente
b) şi pe om sau pe oameni, ©are aînt forţe conştiente*
Care poate să fie forma unor astfel de raporturi între

forţe inconştiente 'mecanice) şl forţele dotate cu conştiinţă 
(inteligenţă) ?

Sste evident că raporturile acestea nu se pot deavolta 
deeît pe linia creşterii projresive a dominaţiei termenului con
ştient asupra cela' inconştient*

Deci, aceasta este legea necesari a raporturilor dintre 
or. şi natură*

Dar raporturile dintre om şi om?
Aici avem în mod evident (dar principial) raporturi între 

forţe de acelaşi fel (conştiente)* Haporturil în acest caz pot lua 
două forma fundamentale opuse i rsSfsfeoiul & m  ac^perarea*

Plecînd cu .naliza noastră asupra societăţii europene se 
la aceasta constatare principială ajungem inevitabil sa stabilim 
următoarea distincţie istorică* Sistemul social de tip feudal este 
un sistem, bazat pe pre'oninorea raporturilor războinice între oa~

-  42 -
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Snisa? &sî0ii tatr-u» astfel da'sistem rroolal g-’sla jî rapor
tori de cooperare, ale sîat deasas&enea mbordonat© in -ie&voltarea 
lor si îa ftonaela lor» faţă de siataaul predominării relaţiilor 
rasboiaioe*

Prin ursaare c nd WMBmminam din acest punct do vedere ope
ra de lichidare revoluţionara pa caro secol .1 'HTI* XvTE şi XVIII o 
aduc sistemului feudal» găsim ca est:' vorba de ua proces de lichi
dare progresivă & dominaţiei raport- rilor războinice în eocietatea

Ieuropeană*
Dar- pîrrl în se©, TOC m&mt-i sclir.bare revoluţionară se 

face aproape nuaai i» sens negativ» distractiv* au se substituie 
iaediat un sistem nou*

Dar* astfel» se produce un fenomen de discrepanţă soaie* l
legică* i

In adevăr* în cursul a©©*Xl!-: se «reiasă acea discrepanţă 
grav-t între civiliza ia materială deoparte gi cultura (am* ei vi» ; 
lisaţia soraT', sap spirituală) pe de altă parte, a societăţii eu- s 
ropen.?♦ oenossenul uu atinge caracterul sau deosebit de crav docît 
la finele seo*HX gi deci el apare din plin cMar din prima parte 
a „sqo*t: sub forma crisei pe ©are o cunoaştem»

Deci adevărata c -.uză a crizei prav© da caro este cuprinsă l 
întreapa civilizaţie europeana în ©eo*XX stă nuosai în acea dezvol
tare discrep;. ntu a celor două laturi ol© vieţii civili sat# gi ale , 
societăţii Civil:sate* discrepanţa Intre economic şi cultura -

iîntre civilizaţia aateriolă _i cea ©orala*
Msorepaaţa aceasta ajunge sa fie at.it de aceaatuată 

încît mimai în felul acesta a putut sa s© crăiese aoţ-iu ea de civi
lizaţie materială o> us't civilizaţiei ¡orale (sau cultură)*

Pe plaaul ¿iudirii teoretice această di aer-pasaţi, eare
www.arhivaexilului.ro
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faptul ca pe la începutul sec.XX se iia.de a se reduce acţiunea de 
civilizaţie la ceea ce noi num© latura materială a civilizaţiei 
(civilizaţia materiala).

Ca urmare a acestei disocieri a noţiunii as ajunge |>e de 
altă parte sa ae opună cultura faţă do civilizaţie,

Gliiar cînd acea disociere nu este complota se ajunge la 
aşa zisele teorii materialiste ale civilizaţiei - care deşi nu vad ' 
civilizaţia redusa la latura sa materială - comit totuşi o eroare

i

numai cu puţin mai mică*
Este eroarea primatului material în civilizaţie*
Pdtrivit acestei concepţii viaţa morală a societăţii civi

lizate nu ar fi decît un fel de produs secundar şi de importanţă 
secondară a vieţii materiale* Se ajunge la ideea unei absolute de- i:
pendenţe a civilizaţiei morale (culturii) faţa de civilizaţia ma- 1 
fcerială. i

Intr-o astfel de concepţie factorii sau forţele morale sat
spirituale din viaţa civilizaţiei nu ar avea rol esenţial în istorii 

Hol cauzal esenţial ar avea numai forţele materiale care 
acţionează aproape mecanic*

Istoria ar avea un fel de mei* mecanic*
foate aceste concepţii îşi au originea în oec*XIX şi re- I

flectă în ele faptul ci în secolul trecut fenomenul cel mai impor-
ttant în dezvoltarea vec iii civilizaţii europene a fost acea revolu- 

ţie industriala, acea revoluţie a civilizaţiei laterlale de care om i
vorbit.

Coexistca^ , „iei dominaţii politice a forţelor reacţiona- ' 
re c re împiedică însoţire - progresului material ce un progres mo
ral eorespunzăt» şi proporţional cu primul«

Aceast'-. situa', ie este însa posibili numai în sec.XIX din
www.arhivaexilului.ro
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In sec*XX acele condiţii istorice speciale nu mai există. 
Posibilitatea de menţinere a dominaţiei reacţionare nu mai este po
sibila.

Discrepanţa provocata în sec.XIX duce în sec.XX la o cri
za care nu se va putea încheia decît printr-o inevitabila dezvolta
re în latura morală sau spirituală a vieţii şi societăţii civiliza
te, care sa aducă şi aici un projres revoluţionar egal şi să resta
bilească astfel armonia între cele două laturi ale vieţii civiliza
te, înlăturxnd şi discrepanţa şi criza* Deci, dacă sec.XIa a fost 
secolul revoluţiei industriale, sau a civilizaţiei materialo, prin 
opoziţie cu el sec.XX va fi secolul revoluţiei culturale, sau a 
civilizaţiei morale.

Această revoluţie morală s-a început chiar cu faimoasa 
problema a păcii - problema care după cum s-a arătat nu se poate 
rezolva nici după vecuile formule (perimate) §1 nici prin simplul 
30c al forţelor şi fora:ler materiale noi.

Dezvoltr̂ rea economică (industrială) nu poate să dea prin 
ea însăşi mijloacele necesare pentru dezvoltarea morală (culturală) 
cor©spunzatoare.

Ideea unei astfel de mecanism în dezvoltarea civilizaţiei 
este gjpeşita,

Sste adevărat că revoluţia Industrială a avut oarecum o 
desfăşurare aeeanieă în sec*'\2X» -asemenea mersului unei forţe oar&e. 
Dar trecerea de la ea la revoluţia spirituală (morală) din sec.XX 
nu se mai face aecanic• Mai mult, revoluţia cuitor lă din sec.XX 
are din acest punct de vedere >m sens nou şi mult nai important 
decît acela al revoluţiei industriale din sec.XIX.

Za răstoarnă însăşi raportul dintre cele două laturi ale
ei.

www.arhivaexilului.ro
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A10. 3SS3LUL XX 51 OSC "III* TIS

Discrepanţa atît de evidentă oare se producea in sec.XI'" 
între civilizaţia materială şi civilizaţia morală a lumii europene» 
discrepanţă ce stă ia boaa crizei din soc«XX, a pus şi pune proble
ma legatarilor necesare ce trebuie sa existe între latura materială 
şi latura morala a vieţii civilizate (a civilizaţiei)*

Bconcanla şi cultura oorespunsătoare unui anumit tip de 
civilizaţie ar treimi sa aibă între ele o legaturi organică strlnsă« 

Aserţiunea aceasta nu poate însă avea valoarea unei legii 
absolut friguroase* Relaţia dintre economie şi cultura unei societă
ţi este foarte elastică şi cu nesfârşite posibile*variabile•

lu trebuie sa confundăm o societate umana cu un corp 
organic închis §i constituind o unitate perfecta. Departe de aga ce«i
va.

In genere o societate civilizată ;i chiar în măsura în 
care aparţine unui stadiu mai înaintat de civilizaţie, este rezul- 
t .tul unei compoziţii complexe 2n care se contopesc - §i nu toc-,ai i
perfect - elemente diverse ou o provenienţă foarte variată*

âce ta este cu decse ire adevărat în ceea ce priveşte la
tura materială a vieţii - adică ceea ce s-a numit cu termenul de 
civilizaţie materială* In această latura a vieţii mai cu seoaă 
intervin acele împrumuturi de forme şi proc dee străine sau noi 
care se adoptă ou uşurinţa făra a se pa tea asigura o perfectă arma«1 
nisare cu cealaltă latură a vieţii şi uneori nici măcar cu celalalt) 
element® şi forme materiale existente.

In ceea ce priveşte societăţile europene modeme, din pe
rioada fazei de lich ‘.ire a feud lisaului, adică din sec*XVI, şi 
pîna în sec ».XVIII, o .serv'’Li că tocmai acţiunea revolu; ionara dis
tractivă îndreotată co ¿trs. for elor socictă-:.ii feadale* în acea do-

www.arhivaexilului.ro



-  47 -

rioa&ă» creiasă cond.i ţii deosebit de favorabile pentru o compunere 
foarte desarmonică a civilizaţiei sale materiale*

Dimpotrivă, împrumuturile şi amestecurile de forme şi 
elemente In domeniul vieţii morale sînt eu mult mai dificile Şl mai 
. ;rou de realizat •

Con st ..iţa, conservatorismul forme or morale este deci 
caracteristică yî pentru societatea europeana moderna*

Societăţile umane sînt« incontestabil, ni¿te structuri 
orj nice şi au, din acest punct de vedere, o anumit" analogie cu 
celelalte structuri or anice cum sînt plantele şi ciiiar animalele* 

Analogia este şi mai accentuată faţă de organismul Uman 
individual*

Ana. ojia aceasta a făcut să se pun! problema reporturilor 
dintre civilizaţia materiali şi cultura unei societăţi cusm la fel 
ou aceea dintre corpul ei sufletul (sau spiritul) erui : om#

După cum am indicat mai Înainte caracterul foarte exage
rat al unei astfel de .analogii este indisc- ut - .bil* ’otoşi, se obser
vă unele asemănări cu un înţeles deosebit do însemnat#

Bote de remarcat că pentru om latura spirituală a făptu
rii sale este şi cea mal import .ntă (pe care el o preţuieşte mai 
mult) şi în acelaşi ft&mp acea care prezintă o conet nţă mal tenace 
şi raai superioară* Omul are sentimentul că ar putea că schimbe în
tregul său corp, dar n poate concepe să nu păstreze cit mai con
stante caracterele sale morale (spirituale).

Ceva anal os am văzut că se •? ns stată e? la societăţile
omeneşti.

Dar oare nu este paradoxal acest lucru ? 
îîu ar tre i o:.re ca împrumuturile, amestecurile şi 

chiar înoirlle re-; ?1 ‘ ae,r- de ordin cultural (moral - spiritual)
www.arhivaexilului.ro



dus trial - econom e) ? •
Pe ce se întemeiază acest conservatorism al vieţii cul

turale din trecut?
Răspunsul este simplu - pentru trecut* Acolo de vina 

este caracterul mistic al vieţii culturale dlm ferecat* chiar şi în 
ceea ce priveşte lumea europeana modernă#

Xn sec,"'T"' viaţa culturală a lumii europene este încă ,1 
puternic .impregnată de mi „ticia-a.

Scientismul - raţionalismul - ţi toate acele aspecte pro
gresiste ale vieţii culturale europene din sec.XI^ sînt numai aspec 
te de upraf.- ţă# aspecte ale vieţii culturale deosebite a unor pă
turi sociale foarte restrînse (aşa zisa pătură cultă)« laşele so
ciale foarte întinse rămîn însă dominate de .i etici om în sec#-IX#
Dar misticismul în domeniul vieţii culturale înseamnă înainte de ' I 
•orice formarea ;i dezvolt .rea în mod conştient a formelor şi ele
mentelor culturii# ' 

Conservatorismul moral este bazat pe inconştienţă. 
Progresul conţtiinţii în acest domeniu duce la criticism , 

;1 la revoluţionarism spiritual*
Este parad- xal că tocmai acest mod de naştere şl dezvol

tare inconştienţi a vieţi:“, cult urale (a formelor torale sau spiri- j 
tuale) a sugerat ideea unei dependenţe mec mice a culturii faţă de .1 
civilizaţia materială.

Potrivit acestei Idei dezvoltarea vieţii culturale merge I 
1-.- remorca vieţii arterial© şi deci progresul ;i chior revoluţia 
în domeniul culturii, ar fi şi ele la remorca progresului §1 revo-, I 
luţiei de ordin material.

: ersul I0..0;lor din sec* -11 pare că justifice aceastăwww.arhivaexilului.ro
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turnare a ei.
ienomenul dominaţiei vieţii culturale spiritu ,1.» de către 

viaţa materială - economică este veridic pe; tru întreg trecutul 
civiliaaţsi um ne pînă în sec .XIX*

» Dar cu sec«Hi se Încheie această dominaţia. Dominaţia 
materiei nu exp iraa le-¿ea esenţiala a ra orturilor necesare dintre 
civilizaţia materialii jt cultură. lai cu seama legea nu aste vala
bilă pentru stadiul superior către care sg îndreaptă azi progresul 
general al elviliza^iei umane si nu aste ca atare valabilă pentru 
fenouene e istorice din sec.XX.

li, trecut scniabările materiale putîndu-se face cu mai 
multă uşurinţă a fost posibil ca progresul .aaterial sa ia Înaintea 
celui moral*

ear în baza vieţii cui tur. .le stau de fapt alte însueirl 
alte facultăţi docît cele ale vio ţii materiale*

De-a lungul secolelor spiritul uman urmează o linie a 
sa proprie de progres - determinată pur .¿1 sicriu de condiţiile 
speciale ale dezvoltării cerebr le a omului*

Pentru irecut dezvolt rea cerebrală a oinu’.ui era insufi
cientă pentru a putea asigura ea însăşi scăimbări revoluţionare 
în sensul şi dezvoltarea vieţii cult irele.

Dezvoltarea cerebrală a omului se face foarte încet ~
(în raport cu fen- :c.nele materiale).

Dar în cursul acestei dezvoltări lente de-a lungul Între
gii istorii a umanităţii se atinge un punct, un moment, în cere se 
scnimbă deodată incaşi condiţiile principiale ale dezvoltării spi
rituale* :: firi tul uman atinge un stadiu in cere capătă puterea de 
a anticipa dezvoltarea ulterioară a vieţii concrete» atxt pe plan 
nat rial cît ;i pe plan rulter ,1.
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ISsta momentul celei r.;al radicale revoluţii pe oare o 
rea izsază omul, este rs.-turnarea raporturilor vechi dintre divi- 
Mmţla materiala şl cultura (spirit)*

0 astfel de revoluţie este aceea care se produce în sec*. 
XX* Ptnă aici dezvoltarea culturii urae docilă condlţ ionările pro
gresului materiei, alo eivilizaţei materiale* Acum raportul se 
răstoarnu* Prin anticipările sale, cultura devine ea aceea care m  
sohiribă întreaga condiţionare a progresului. eivilizaţei arteriale - 
fiind c pabilfi să le programeze dezvoltarea viitoare*

Aceasta revoluţie dă secolului Xli un caracter cu totul 
deosebit şi în special deosebit de caracterul sec*aIX.

Acei cere nu recunosc fi nu înţeleg caracterul specific 
al sec«XX şi-l confunda cu an fel de simpla continuare a sec»XIX 
vor interpreta j± fenomenele revoluţionare din sec* nostru prin 
px zoa nepotrivită a ideilor din secolul trecut*

Aga cum am spus printr-o astfel de interpretare se caută 
a se prezentu., revoluţia, raorala (oul t ural o- spiri ti, al a) din sec.XX 
ca o slaplă co. .secinţă, ca o simpla continuare necesară a revo
luţiei industriale (seonoisieo-niaterialu) din sec*:"!!.* 0 confirmare 
a supunerii docile a spiritului f ţa de materie*

Desigur că prezentul este totdeauna detenain&t de trecut; 
fenomenele din eec*Xd sînt evident determinate do fenomenele din 
sec* XIX*

Dar peatru a păsi caua .ţia totală a feno.aenelor din sec* 
XX ar trebui să posedau s cunoaştere ooapleta şi perfecta a feno
menelor din soc.XIX* Insa din acest punct de vedere gânditorii din 
sec*XIX prazi .ta o aravă ¿eficienţa* Gândirea din sec*'ă!X este do
minată de pref cerile aterăale din aed secol gi atenţia cercetă
torilor şi a- analizatorilor vieţii din sec*XIX este cu o unilate—

*» 50 —
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In aac+XXX m  produce o prodigioasă dezvoltare a ştiin
ţelor cu obiect de ordin material, pe cînd ştiinţele ce au ca obi
ect viaţa spirituală (cui turalo-.aoralS) răndn insuficient dezvol
tat o •

Ia analiza deteî iaisosuiui istoric tccsiai coi mai avan
saţi dintre gânditorii bqq.XDZ nu vad - conformi dezvoltării unila
terale a ştiinţei din acel secol - decît acţiunea cauzelor iaateria-> 
le»

In chip seranificativ sec*XD: apare ca secol de înflori
re a ..iaterialismului ştiinţific, alături de o renaştere mistico - 
romantică,

3u privire la viaţa spirituală ¿jîaditorli din seo*XÎX 
vor păstra o gravi stare da Ignoranţă caro va falsifica în ood 
srav concepţia lor despre viaţa uaaaă (despre civilizaţie) fio pr* 
unilateralitate ...aterialistă fie prin ficţiune- :;iistică metafizică, •

IIstoriceşte asta evident ca revoluţia economică din sec* 
1IX are o puternică acţiune cauzală asupra revoluţiei din sec.XX# 

Par cauzaţia economică na reprezintă decit o latura a 
c uzaţiai generale* care deterniină dezvoltarea revoluţionară din 
ai/dX . Si nu c-sto latura cea raai iqport .ntă»

Insă acea stare de iyaoranţă «¿ra persistă .n @ee*XH 
cu privire la viaţa spirituală din cauze nultiple face să fie 
luată în consideraţie înnai c uzaţia materiali.#

Revolu-jia norală din sec, dl put.. e în lumină rolul impor
tant al fenoioenul̂ i spiritual în viaţa civilizată şi natura sa 
reală* Deabia ac as se va putea concep,; o toord ,a civilizaţiei#

a .i• id2i: d ~ ii ppx"p :pl:ip:

Secolul al XIX s—a hrănit cu iluzia că este un secol
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ţionalist-ă.
Revoluţionara înflorire a ştiinţelor di*. oec*XIX este 

faptul care pare să Justifice aceasta credinţă.
Bar sa. usă unei analize nai ri ¿roase înflorirea ştiin

ţifică din sec* -ii apare caracterizata prin lipsuri sau goluri 
foarte grave*

Lipseşte din. dezvoltarea goacrală a ştiirţ-lor dis sec* 
XII tocmai dezvoltarea speciali a cunoştinţelor în ceea ce priveş
te latura spirituala a civilizaţiei umane. Haţio-.-.aUsnul nu se 
poate construi pe ignoranţă* sxlstă un vast do ;enia de ignoranţă 
prin care se caracterizează ştiinţa şi g ndirea din sac •XII':,

deoarece veacul trec .it a reunit sa î foine îl ;ul cel
i

mai paradoxal o uimitoare î .fiorire ştiinţifică, materialistă cu o 

uluitoare reînflorire a misticismului*
0 altă eroare curentă in seo*XIl este aceea că misticis

mul s-ar baza pe cunoştinţele sule de ordin special în domeniul 
feno menelor spirituale.* Anumiţi filozofi din sec*XI1 au mers p£nă 
acolo ca au pretins o Împărţire a dameaiu.’ ui gen"-r .1 al ştiinţelor 

0 parte ar fi rezervată {după aceete păreri) ştiinţelor
materiale*

Cealaltă ar fi rezervată gîndirii liatice.
Părerea aceasta constituie una din cale nai ridicule 

absurdităţi filozofice, listicisnal i.u se -aşează pe o cuno,;ştere 
specială a fenomenelor spirituale ci pur şi simplu pe cea mal cra
să ignoranţă. .. ist.' cis . este echivalent ignoranţă*

Mi st i c i emul a fost totdeauna obstacolul col :ai ..ere în • 
calea justei inye .e^ri - fcao... nelor spirituale* Paptul acesta si 
confirmă şi £n sec*XI7.

Kistioisnul îste :• presia ipi-'ă a acelei vieţi soiri-
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tuşi domină procese psiMcs de ordin iaferior — adică acelea care 
se produc' în mod inconştient - acelea care im sînt supuso contro
la ui şi dirijării intelectuale raţionale*

In conştiinţa de forul aistică toate elementele psihice 
de ordin superior cum sînt idei - sentimente - voliţiuni - apar 
ca ceva dat» ca fenomene a căror genasă r amine misterioasă, inex
plicabilă*

In esenţa misticismul nu sete deext ignoranţă şi anume 
ignoranţă asupra vieţii interne (psihice).

Dar în caşul acesta ignoranţa are un caracter specita! 
şi bizar* Am putea spune că este numai un fel de aeaiigaoranţă.

aistăoismul ignora mimai procesul psihic prin care sînt 
create elementele vieţii spirituale (idei - sentimente - voliţiuni! 
d.-..r nu ijnoră însăşi existenţa acestor elemente şl caracterul lor 
'superior faţă ce cele inferioare*

El presimt ii astfel o deosebire profundă faţă de animale* 
care ignoră totul în domeniul vieţii psihice#

misticul poseda i el acea facultate psihică - faculta
tea "vederii interioare” a introspecţiunii prin c re omul se ri
dica definitiv deasupra, animalelor* Dar introspec ¿iunea mistică 
este o introspecţiune Incompleta (grav incompletă), o introspec- 
ţiune care nu vede ji nu inregistreaaă iecit rezultatele procese
lor psihice, dar ignoră modul in care se produc aceste procese.

Spiritul aâatic este deci caracterizat printr-e coaştiin* 
ţă care admite în c aprinsul său zone profunde gi, largi de mister* 
de ignoranţă* de .am or. esc al vieţii* Solurile acestea din eon- 
5 iinţa sa misticul le completează prin ficţiuni gi chiar comple
tarea aceasta falsă, auto Înşelăciunea aceasta* o face ia mod in— 
conştient*

Deoarece pr>c a ¿ceata inconştient de autoîmbrooodire«
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de ficţionalian, va fi dominat de forţele psihice inferioare î 
sentimente inferioare» Instincte şi chiar pure deprinderi (habi
tudini) .

Omul mistic deei dispun-» de elemente psihice superioare . 
(sentimente, idei şi voliţixmi de ordin superior) se lasă uşor 
dominat de sentimente şi porniri inferioare, asupra cărora nu are i
nici un control şi c. re acţionează în .nod ocult întreaga sa viaţă* 
spirituală, defornind-o şi ori sutimi-o ~n calpul cel mal jreşit* 

Dogmatismul spiritului mistic se baseaau sot pe domina
ţia tir nică a elementelor psihice inferioare, pe care conştiin
ţa mistica le ignora şi este incapab la să le supună urni examen 
critic*

Spirit .1 .a.- tic este deci c..racterisat ¿rin dominaţia 
(incor.ş t ienta) a acelor el* nonto psihice inferioare cure alcătu
iesc :lsuDconşti ntul"* In spiritul *.J.otic subconştientul domină

kasupra conştientului# Dominaţia aceasta este tiranică şi dogmati
că» In chipul cel moi. iaoitor dominaţia aceasta sc ,e.anifestă pe 
planul viaţii soci--Io. In Întreaga desvoltare a societăţii umane 
din trecut, chiar din întregul trecut istoric, tipul uman care 
are întotdeauna rol dominant în societate o.,te tocmai tipul la 
care predomină spiritul dogmatic (mistic)*

Din acest punct de vedere exista inc a o deosebire evi
dentă între societatea. primitivă - ... .e . .storica — şi societatea 
civilizată istorică# „e ciad la societatea pri- sivă întreaga 
masă socială aparţine de fapt tipului el tio, în societatea isto- 
rică începe să apară şi să se aanifeote acel tip una*. pe care tre
buie să-l considerăm opus tipului mistic* Iste tipul uman raţio
nal, tip la c re elementele psihice ale vieţii conştient© (idei, 
sentimente şi doliţiuni la ord in superior) încep să se opună do-
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dogmatice,
Aceasta opoziţie se manifestă si pe planul social. încep 

sil se opună în esenţa ignoranţei.
(îiistici&mil este acceptarea ignoranţei în timp ce rar* 

ţionali staul este eompaterea ei).
Opoai;;ia aceasta cu caracter revoluţionar spiritual şi , 

social este cu totul coalaxa -î obse la începutul istoriei cu— •
9

nosoate. Sar în •.vroite momente ale 'ezvoltarii istorice ulterioa
re opoziţia aceasta începe sa capete un caracter expres §1 bine 
accentuai.

Secolul nostru apare din acest punct de vedere aa un 
fel de fază cu:. :iinantă la care ajunge aceâ t- opoziţie*

în dezvoltarea istorici, a civilizaţiei  ̂iro ene este 
■rr sa mmSa&M evoluţia aceasta. Ceea ce ne izbeşte aici este 

tocmai î ■d.'.r-'irea salt tica cu c-re aisticiaml lo^’atic îşi apă- 
ra de-a Iun-- -1 istov* c* 'europene modeme poziţiile sale soclrle 
dominante» cuutînd sr Împiedice lezvoltarea raţio ialismadLni cri- 
tco - social*

Istoria culturali a ^arop-d ’odeme este t '-cinai cea mai 
re nare - ii! a iluntrare r luptei a; ripo d:r ‘-re misticism ai raţio
nalism.

Dar in multe privinţe aspect 1 acestei lupte este înşe
lător (implica i. norsnţă)* "’rin înşelăciune secolul "IX este con
siderat ca un secol de victorie deci siva a raţionalis vtului asupra 
mieticio :u'lui* Deabia experienţa secolului YX ne arata cit de în
şelătoare a fost îa realitate acea victorie*

Judecind astltzi nai bine 1 ucrnri?.c treb tio si recunoaş
te:-. ca ~ec.T"~'' este le fapt seoal -.1 uit'*rei reacţiani victorioase 
a mist ’damului » In ic a. asaltului revoluţionar al r ţionulionului
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Aspectele înşelătoare ale luptei dintre misticism şi
■ ionalism mint datorate condiţiilor t s ase în care se duce 
aceauta lupt:! pînă în sec.IX»

In tot cursul istoriei trecute lupta între misticism fi 
r;:vtio:ialia.i nu apare ca o înfraatare directă intre aceste forţe de 
ordin spiritual* In trecutul istorie al omenirii forţele de ordin 
spiritual nu pot să apară ca forţe ce ar putea avea rol de prin 
plan social* Toate dbosairile de prim plan de care este plină is
toria o-.; nirii apar ca ciocniri de ordin uaterial» ca înfruntare 
de forţe materialo» in sensul ci a..ul însăşi { leoi şi societatea 
ji diversele ei e amenta) apar în Istoria de piuă acum sub aspec
tul predominant pentru el.

Cil omul este in acelaşi timp o forţă de ordin spiritual 
(sau ..oral) aceasta apare ca o calitate a o undară, ca un fel de 
caracter see midur al său.

Lucrul acesta se explică foarte u, or prin împrejurarea 
că în trecut atenţia omului era întotdeauna şi cu proeminenţi în
dreptată asupra forţelor de ordin material* Astfel acelea ¿ucau 
rol principal în destinul omenesc• Chiar dac' omul începuse a do
mina materii din punct de vedere tehnic, el rămînea fără să-şi d 
dea seama, dominat de materie din punct de vedere moral* Aceasta 
se simte în nota de fatalism oi conf îmi sin a omului comun din 
trecut *

Toate ţelurile dale de viaţa se definesc ¿..eatru el în 
firmele cu sens material.

Iată de ce omul, ieşi obţine toate v i c t o r i i l e  sale asu
pra naturii (asupr materiei) datorita în uşirilor, facultăţilor
sau forţelor sala de ordin spiritual* totuşi nu poate că acorde 
acestora ateaţia cav ¿ită« Si nu poate aă o îl .că de o crace _n ja-
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acţionau în mol inconştient*
Atributele â© forţă ale osului din trecutt aveau ele 

iniile aspect materiali dtşi în. fapt nu eram decit rezultatul
iiunor prelucrări a nateriei de către spirit*

Atributele io ordin spirit ial erau c asiderato ca fiind 
accesorii» de o valoa&t m ¡©undarl# iifti simple auxiliare■ ale atri* 
tutelor materiale* aau cu» la an'. asie ochiul fuacţioneaii. oa un 
fel de auxiliar al *onbrelor aninalului#

bar yl .ai srair a foot ia..tul ou chiar eînd omul a în
ceput su-gi dea şeaua o Laportanţa atributelor ai forţelor oala 
spirituale', adoptă. tot uii ¿aticismul, c re a denaturat Înţelesul gi 
sensul acestor co :st ţări»

Aspeotul înşelător în «no m  prouintă lupta dintre aiis~ 1 
tioiam ai r ţjiona .is.* în truc t (pîna xn soc» III) culiâineasă în 
presentarsa absurdă a opoaiţiel dintre .aatar 1 apiiitualiaa*

Aceasta este una din erorile cele ..iui caracteristice ale 1 
sec «XIX caro încearcă săi se prelungească gi in seo.XI*

La începutul s<ac»XX, după concepţiile vechi, miaticisaul 
era oons dorât aa singurul apărător autentic al spiritualismului » 
pe oind raţiona.iouul era asociat materia..iacului*

i
m  1

â12* UATEBiĂbi!-' . spiaiyiAi.tş̂

Secolul a~ ü  i-loa nu a putut §i n ci nu putea su fie 
un secol raţiou. .'List, un secol în cure să se pred ..ol victoria de
finit: vă a s...ulai asupra misticismului»

Zo.iC : .iile w, *0 • 1 ale eivi isa^iei (europene) din sec*
SIX nu erau favorabile oe.tru astfel de victorii.

Doabia conùi¿iile ~ nor.le ic¿orice alo civilizaţiei din
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vurat'.'. civili sg ie universala (mondială, terestră 5 vor of ori posi
bilitatea acestei victorii d finitivs a raţionalismului« Deabia în 
condiţiile unei astfel de gindiri universale, degajate do influen
ţa © injust© ale par t icul ari smelor do orice fel, se va îndesa o 
jîndire ştiinţific’.! şi unilateralii* Deşi, or nu se poate realiza 
atît de repede o lic.-idor© completă a misticismului,* Dar se va pro
duce o lichidare a dominaţiei misticismului, a tiraniei sale dog
matice, care se bazează pe ignoranţă, şi ficţiune*

(Knăirea ştiinţificii din osc*XI va smulge misticismului 
ultimul domeniu de viaţă în oare domină ignoranţa* domeniul vieţii 
spirituale*

Revoluţia materiala a civilizaţiei europene în cursul 
aeo«XXXţ constituie ;i ea deja un pas Important spre acea civili
zaţie universali şi raţională (ştiinţifică)*

Bar numai revoluţionarea spirituala a civilizaţiei din 
sec.XX efectuează acea liclvdare a dominaţiei misticismului şi dog
matismului, oare înseamnă practic o dominaţie a forţelor socialo 
oarbe, incon tiente, a iom naţiei forţei uateriale*

0 astfel de revoluţie implica însă o răsturnare a veohiloi 
concepţii filosofico cu privire la faimoasa opoziţie dintre materia* 
lism şia spiritualism»

Iar aceasta rast .rnare implică ea în :a,.i la rândul sau o 
revisuire fundamentala a Însăşi noţiunilor de materie şi spirit*

Setaţi, în mod practic (concret) se va ajunge întîi la o 
revizuire a noţiunilor ie "materialism" ai”spiritualism***

Aceste noţiuni sînt ceva mai mult dacît nişte simple no
ţiuni intelectuale pure. :ie sint for .rula otico-inte ;.oct..ale*

33Le implica o atit .. line practică în persul vi ţii (civi
lizate), un mod e a proceda în vi .ţi ji numai oa urmare un mod de
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Criza şi revoluţia care sa pro 'uce în om«XX aâ-,c pentru 
pirita oară o răsturnare practică a concepţiilor lin sec«XIX şi 
face pentru prinu oara ca fenomenul spiritual au ocupe practic 
primul plan ©1 istoriei.

Confuziile gi erorile pe oare tr cutai lo-a menţinut cu 
privire la aedul de a privi istoria# intervin cui ar gi in ssc.XX 
la început gi -Jac sa nu apară in-diat iu evidenţă acea scbimbarede 
spirit cur® se produce acum.

Problemele pe oare le ridică în nod implacabil fenomenul 
crizei nu se pot r>solva în ce e din unsă dec t dintr-o astfel de 
răsturnare morală (spirituală)*

•3onf 5rn veciii or concepţii la începutul sec«XX so credea 
că peauru remedierea urlaci ar fi iest suficient anumite acţiuni de 
ordin .aterial*

Dai* în s@c*'iX aceasta nu a putut duce dec t la agravarea 
criael sub forma ce. r două răebooie nondialo» expresii caracteris
tice ale acţiunilor de ordin material In istorie*

bupă teri 11a ezperi .ţa di - prlaa ¿uzitat# a sec*XX a 
fost î .seput oa a. ara clor c'i rer.ebliie de ordin pur material (sim
pla acţiune . „aterialu) nu pot da soluţia problemelor crizei actuale* 

In primul r. nd în acest sene se dezvolt 1 experienţa cu 
privire la problema p 'cil* In trecut pacea inslşl era ....oncepută 
intr-un sens specific material* Pentru vecnii diplo.m*ţ-i o ropeni a 
face pace Icureaua a face să încetase acţiunile tipic materiale ale 
războiului* '¿ăssboiul en deci conceput de ei In se-s pur -utoria. *
Pe veciiii diplomaţi eur .-peni nu-i supăra prea .mult dacă încetarea 
ştirii ateriale le r'ic oi uu era însoţita de o .n otare a ostili
tăţii sora o (spirituale) între părţi*

bar încercarea ic a trata după acelea.i metode pro ionele
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sinonim monstr .casei ane ii iţări a cel dl do al treilea război mon
dial •

'.Sote vădit ou civilizaţia din soc«XX nu poate iegi din 
starea oa act ala do cri sa acuta decit prin ialSturaroa ferma a 
aoostei sinistra oaot laţuri, 0 simplă pace matori . ă - suspendarea 
ostilităţilor materiale nu mai esto aici de nici un folos* Aga o 
pacea din 1245*

Ceea ce ir buie acum este o pace completă* o pace de or
din mor 1, o pace ca sens spiritual.

Pentru ca asigurarea împotriva groaznicului războinic să 
fie obţinută este necesar înainte de toate o schimbare de ordin 
spiritual* îrebule ca în lume să înceapă a domni astîiai spiritul 
păcii» ?îna gi .mterialiştil cei nat formali au încep .t a vorbi 
prin 1955 de”spiritul Genevei0*

Totuşi aai import nt docit consecinţele practice al” aoes- 
tei schimbări apar acum consecinţele istorice* o ici ele se refera 
la întreg viitorul civi .izaţiei tero.:tre*

."iote o rast.trnare a poziţiilor în privinţa Importanţei 
planului pe caro apare do ac ,ua naintie rolul factorului spiritual 
în isterie şi ea iuce la un aspect nou al fenomenului geoeraL de 
crlsă a c vilisa iei europene şi mondiale în sec.XX.

iste criza factorul .ci spiritual de care depinde soarta 
civilizaţiei actualc.

Analiza fen nonelor crizei actuale sub acest aspect ne 
duce priii urcare la .. cositatea de a considera însăşi acţiunea de 
civilica,,ia iintr-un punct de vedere nou, diferit de col din ooo^SC 

Omul din oec. il ” încearcă sil definească, noţiunea de ci
viliza .ie prin prisma aspectelor de pare i le un© în lumiaă re
voluţia industrială, adică dezvoltarea civilizaţiei ..ateriale din
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Bl nu observa oa aceasta dezvoltare aateria ă se face 
discrepant în import ou cealaltă latura a vieţii civilizate, oa 
latura morală (¡¿au cult ¿raia)*

'.'ai mult dec t atit iaaăgl cultura este integrată în 
aceasta concepţie materialistă, noţiunea de cultura cautînâ să fie 
definita gi redusa la aspectele; oatorialisate ale fenomenului oul«- 
turei#

Ia oa o.aul diu sec*XX obligat oa privească eveaiaeutele 
istorice prin alta prisăci - prin prisma evenimentelor de revoluţie 
corală (spirituală) constată ca vechile Idei, vechile concepţii 
gi teorii din sec* Hă, devin Inaplicabile yi obliga înlocuirea lor. 

Si va face ia început aceasta în nod Intuitiv» practic gi 
deci înainte de a~gi putea da bine scana de caracterul deosebit al • 
revoluţie' oare se Îndeplineşte in acest secol

0 astfel de obli aţin este revizuirea noţiunii de spiri
tualitate pusă în luaina proastă de ficţiunile mistice :ji aoţafizicei 
din trecut*

Deyi ¿:x v coaproaisă noţiunea aceasta însă nu putea fi 
su riaatu din &lndirea uaa, ui căci ea corespunde unor realităţi 
pentru care sote ia*<Ofiibil să se găsească alt terasa*

njec .¿rilo încercărilor absurde făcute iu ace ut sens de 
unii filozofi laateriaiigti ăla a#c# trecut au iovedit cu deplină 
evidenţă că noţiunea aceea nu putea fi supriaată, pontru că aisăşi 
fonoaenola spiritua .o nu puteau să fie suprimate din cu rinsul 
vieţii umane ♦

Ceea ce trebui?-' ouprinat erau nuaai ficţiunii JL.t -co - 
laet&fizice care falsificau Înţelesul acestei acţiuni* -,.i ouce_e-„i 
concluziile tot aşa e eronate po car,- aateriaiieaul le poate tra
ge din evidenţa erorilor mistico-a:.-tafisice*
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fica nistiso-aetafiaică mai tireiu aa pus ia adofar îa modul cel 
nai absurd problem© opoziţiei latre materialii® şispiritualiea*

^aticismul şimpll* ■§! metafizic au. pus această problemă
oa o pro ... or -urilor dintre om şt 1.I iffl* ca o problemă ce !
sg încadrează am aşa ¡sisele ştiinţe ale naturii duci ca o problemă 
cosmogonica* Pusa astfel» problema devine absurdă şi nu putea duce 
dec .t la conduşii absurde«

„dm punct de vedere con..ogonic» raport-1 diatre om (şi deci} 
a m .. lt -iilor măm specifice spirituale)- şl a. .. ară nu poate fi oltul 
dect afcela al naşterii primitive a omului din natura*

Cub acest unghi do vedere omul apare ca subordonat faţa de, 
natură (subordonare genetică).*

Prezentarea acestui raport xatr-un sens jantrar s-a făcut 1 
în trecut numai prim mijlocirea f icţi dualismului oi st ico-mat of i zic * 
ia baza acestui ficţioualism era ignoranţa*

.'iar problema reală se pune altfel* :n spatele acestei fals« 
problem« cosmogonice se găseşte în realitate o problemă istorica şi 
in ultimă a... .ligii o probi©,.¡ă morală# Pro „Ierna ae pune cu privire la 
raportai dintre latura materia.'-., ă şi latura morala a civilizaţiei 
umane*

Distincţia intre material şi spiritual este valabilă» adioll
are sens, sumai In sfera vieţii civilizate, in sfera civilizaţiei*

...isteeismul ji metafizica au transpus funcţional, această
distiucţie în sfera cosmosu ui infinit#

in sfera vieţii civilisate distincţia dintre materie şi
spirit - sau practic dintre material şi spiritual - ac referă de
fapt la ra.-. ortul dintre lat ara inferioară i latura superioara a
vieţii* boci material gi spiritual au a ut noţiuni era se referă la 
doua entităţi comatca fundamental deosebite, ci s.-.nt noţiuni care
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ce refera la două laturi ale vieţii civilizate#
Xn sfera vieţii civilizate natura apare subordonată omului 

(prin tehnică) §i latura materia .a a vieţii civilizate (direct lega
ta de natura) a are inferioară faţa do latura spirituală (sau morali* 
a omului» care este de fapt constit.. ta din tot ceea, ce o ..ul a croat 
î.i mod Bu. crior (fa-a de creaţia naturală)*

A vo. bi despre primatul spirit..lui faţă de materie din 
punct de vedere cosmogonic este o evidentă aberaţie# lisfeieiasul 
metafizica au putut susţin aga ceva numai la adăpostul ignoranţei 
generale*

Progresele ştiinţei din sec*'CD? gi T~ nu aai pornit acta* 
Dar £n sec«XXX ne dezvolta satisfăcător numai ştiinţele 

naturii sau ştiinţei© materiei* ale se. mărginesc a arăta eroarea cos* 
mog:-nica a misticismului» dar î aaera erorile sale spiritua-e*.

A13*

Distincţia revoluţionara dintre cec.XIX şi sec* XX a fost
enunţată în paginile precedente întrona chip destul de simplu#

0 idefe nouă» un fapt nou* atrage mai bine atenţia sa dacă 
este prezentat mai întîi în nod simplu* Ulterior» după ce ...ol îgl 
face locul cuvenit în conştiinţa noastră» apar însă inevitabil aspec
tele complexităţii sale fireşti# cure la priaa privire l-ar fi pre
zentat confuz#

'Daca secolul XX spre deoso -ire de secolul XIX» care a fost 
veacul revoluţiei materialo a civilizaţiei europene, este esc* revo
luţiei în latura morală (spirituala) a civilizaţiei, trebuie să ob
servam cu trecerea de la revoluţia materială către revoluţia spiri
tuală nu se face în chip simplu#

Ba implică anumite comnlica ii foarte ¡mw. Â.t t A& «to.
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înoît de aici va rezulta m  aspect nou al crizei din se©#XX şi 
anume criza revoluţiei#

Expresia aceasta la prima privire pare greu de înţeles, 
deoarece o revoluţie este totdeauna legată de o atare de criza.
Darg ca aoeaatu stare de criză să- 03 • refere la însuşi fenomenul re
voluţionar - cei puţin în unul din aspectele sale - este ceva -ml 
complicat* Faptele stau totuşi astfel la mijlocul secolului XX.

un prima jumătate a secolului XX ş fenoneaele revoluţionau.1 
din acest secol apar şi sînt mai ales concepute ca un fel de conti
nuare, într-o faza noua, a revo uţiei măteriale începută în secolul 
XIX# Bo ţine eviăant seama de faptul că o revoluţie a civilizaţiei .
- chiar daca este de ordin material - este totdeauna o revoluţie 
făcuta de oameni# ¿st© evident - prin însăşi caracterul general ai 
faptelor - o elementul uman care face revoluţia din sec #XX este 
olt 1 de©ut acela care domina dezvoltarea revoluţiei din soc.XIX* 

Concepţiile dominante pîna acum în această materie au 
interpretat însă deosebirea intre cele două elemente umane ca o 
deosebire de ordin material - economie# Criteriul este dat de dis
tincţia claselor economice*

Revoluţia din secolul XIX era prezentată ca o revoluţie 
a burgheziei capitaliste*

Revoluţia din secolul XX urma ca o revoluţie proletară. 
Puţini sînt aceia care vad curioasa înrudire ce exista 

între doctrinele re.oluţionar© materialiste burjhezo-oapitaliste 
(teoriile lor econo.aloe) şi doctrinele materialiste revoluţionare 
sise proletare*

In fond toată deosebirea ar fi să se roduoă la faptul că 
o clas'' nouă (politică) oi -..nume clasa proletară - uvrieră preia 
rolul predominant in conducerea revoluţiei - (loc pe oare în cec#
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Paterialis-aul Istoria al doctrinelor rovoluţiom re prole- 
tare apare oinl este o&alisat ca pătrundere logică suficientă» oa o 
simplă varia.it ă a :aat oriol isaul ui bur^ieso - oapituliaa din seo*TXX.

Doctrinele acestea trec uşor c; vederea faptul că ceea ce 
mina fisele revoluţionare proletare 11... acţiunea lor revoluţloaarri 
din s e c . este alteeva âeoît- ceea ;e ffiîna pe eleneatele clasai 
bur̂ iieao-oapifn.liste din sec.XIX*

ieoao'. irea acoasta sote o deosebire nu do ordin aaterial 
oî etic (moral)*

Doctrinele naterialiste r'-voluţlonare pretind ea o poli
tică materiali st‘t nu inplicS. §1 o etica mterialista* Dar faptele 
din ooo*!’"" desraint acoasta a'-:oraţie*

Crisa revoluţi xiară din aec*Xn este o criza car© priveşte 
discrepanţa dintre aereul real al rovol .ţie! gl teoriile revoluţio
nare* -©iooropaaţa pceasia nu ar avea nici un fol de importanţă i
daca revoluţia s-ar desfăgars dupa nişte lepi rr.eeaaice-ieterice in

i
care for ¿ele istorico ar orna un mers orb. Dar a.., realitate revolut 
ţie din sec."": nu se poate dosvolta altfel dec .t în forma unei ac
ţiuni conştiente (istorico)* Ge«i conştiinţa revoluţionara - repre
zentata prin ideologi* revoluţionara - tribal c 1 fio în arnonie cu 
faptele* sa lo onprino gi să le cauaeasal.

Insă . in pri a& ¿unitate a seo*X& acest acord intre clădi
rea §1 fapta revoluţionară nu a fost posibil tocmai In causa noş- 
tenirilor ideologice din sectXTC la care de fapt ar fi trebuit de 
fapt ol w0 renunţe.

Din motive sici oaeneşti - sentimente de ordin sec,.nlay 
şi ocult - aceste renunţări., nu se pot realisa cu u¿uri -ţ'i.

Revoluţionarii di.: prim paaătat^ a ..oc*il se crod obli
gaţi sl fie credincioşi ileilor revolu¿ioa..re din sac. l clinr

«* SS —■ S3 —
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(Solul sentimentaiismului roaaati© - revoluţionar - 
mistieisaul ro. . „tio - dogmatism)#

Ia 'Seo«"LE părea cu totul inutil ou .00 caute ţelul supe-' 
rior al revoluţiei* 3ut nu.aola de ’♦utopism” doctrinarii matsrialig-
ti revoluţionari fila soc ..Sil au ©ondamaat tocmai acea căutare.

Acest ţel părea da la aia3 foarte bine cunoscut# Dar as- 
tasi observam o*: el avea în acel ©sa uri sene negativ* Revoluţia 
însuşi era astfel definită în r. d negativ* ::©lui revoluţiei ora con«' 
siderat a fi por 5! simplu distrugerea vechii 300! .tiţi, a vechilor 
©x-induiri#

-a:per.' et.ţa din sec*Sa a dovedit în.: ’ cit în privinţa a©eas* 
te oivilisajia in*. urne anumite le^i vocalul .nu poate fi efectiv 
distrus deoît dacii 00 crc&su noul oare s?'-l înlocuiască*

ia acelaşi timp so cwrea ta noul sa fio superior vechiu
lui* Dar in co fel ?

Erudiţiile sîndirii materialiste rovolaţioniiro 'n jec, 
■iiX pare..u o- adu© şi aici răspuns*

Se apunea - giiiduX în aceasta materie est ■■ înşişi pr> .otl- 
oa vieţii- suferindei© omaneşti pe care le întreţine vecliia orân
duire sociala provocau acjiunoa distructiv:! a celor o ..re urmăreau 
încotaroa acelor suferinţe*

Cit despre formele noi do viaţa se oradea ©a ele se vor 
impune prin simplul Joc 1 cerinţelor materiale (eoon mice).

Din acoct punct de vedere orisa r.voluţiei din sac, XX se 
caractoriseasă prin faptul ©a noul nu se poate instala automat ci 
cero un efort ca totul deose it» iar în ceea ce priveşte suferinţe
le nici ©le nu dispar aut mat*

3©aducit jrii lum naţî ai revoluţiei din sec«XX au înţeles 
©ă rev© uţia nu esto oa fan.mien automatic gi acţiunile materiale -
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conatituie esenţa revoluţiei* :evoluţia o ere o indmaare inteligen
ta pentru a atinge adevlr tel© sale ţeluri care nu pot_ fi pur di«-
truetive. Experienţa revoluţionar':'; din sce#XX a dovedit ca esenţa 
revoluţiei sta în creaţie şi distrugerea nu este deelt un corolar 
secundar» Bac 1 distrarea sn po ¡.te deeliinţui oarecum aut: vat »■ ae- 
conic» orbeşte, £n eollab creaţia o ore o ieterxiaare ouper'.or oo n- 
ştieutl* Revoluţia nu poate fi opera forţelor inconştiente» Si oe 
cere aioi cea aai i&oltS forau de eenţtii&ţS - conştiinţa ştiinţi
fici*

Dar daca este aşa atuaoi logic şi necesar .imoasă mai de
parte olt .ştiinţa de oare avem nevoie aici este tocmai ştiinţa oare 

f@ ii ifial | ¡mp | I t re ale vieţii umane* In ceea ce ea 
are specific deci el definească ţelurile vieţii civilizate* să .’efi» 
aeaeca civilizaţia*

Froblena ţelurilor superioare ale vieţii umane este evi
dent o problemă în primul riad ue ordl sora! (spiritual).

Civilisuyia superioara nu se defineşte suficient prin cn- 
raotore materiale - esenţa sa eate uor 11*

C revelaţie perfect conştienta cere un aport superior 
2utre ţelurile revoluţiei şi ten. dea revoluţiei (aetodele sale pm* 
tice strategico şi tactica revoluţionarii - politica revoluţionara)* 

Criaa la care ajunge revoluţia în prlîua ¿fa »utate a sec.XX 
dovedeşte insn&stenţa acestui ao..;rd su.-erior*

:ievolu',ia caro nu-şi ponte de.. ini ţelurile duce la confu- 
ssio ou insurecţia şi tinde sa ao traneforne intr-o insurecţie per» 
•lanentu (teoria revoluţiei perpetue), la au poate ajunge li; un ter
ase» stabil - la o fer.a pacific I.

— *̂e aceea oltre sfirşitul rinei jumătăţi a aeo.XX rlsboiu 
revoluţionar cade în discredit.
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în prima «u -Jttate a sec*XX revoluţia dr-vedente o lzbitoa» 
2*0 incapacitate do a ajunge la im ternen stabil la o form” pacifica,! 
Aceasta coincide ca o incapacitate de a se dezvolta în înalţi ;e 
(calitativ).

Revoluţia tinde sa se dezvolte în prime junătate a sec»
XX mal mult cantitativ, în sens de langime (în spaţiul geografic 
terestru}.

m ■
Dar calitat.lv rămîne la un nivel scăzut» Prin ce se carac* 

terizează acest nivel scăzut ?
Prin aspecte de ordin moral spiritual* j
Analiza acestor aspecte ne arată că ele se reduc la o 

insuficienţă a conştiinţei revoluţionare» forţele revoluţionare la 
începutul sec.XX lucrează în mare măsură ca nigte forţe insuficient 
conştiente de ceea ce fac* La aceasta contribuie însă materialismul 
din sec»XXX» i ’ I

Revoluţia nu 30 poate m'rgini la o simpla transformare iH
mater'ală a civiliza -lei* Sa visează ceva mai mit. Revoluţia din 
see*XX vizează în mod necesar crearea unei civilizaţii superioare - , 
radical superioară faţă de civiliza", ic din trecut» Acesta este sin- 
jurul teran stabil la care clocotul revoluţionar se poate opri.

Cît timp acest termen nu este atins clocotul furibund al 
forţelor revoluţionare î -i continuă isrsul său orb gd fatal, sub 
forma de insurecţie naterială pe sfere cantitative tot mai întinse 
pe arii geografice tot .ai largi, printr-o distrugere tot nai ampl& 
a structuri lor vieţii civilizate fără aducerea unor forai.*: noi de 
înlocuire.

Dar de îndată ce revoluţia încape să se dezvolte în sens
creator (pozitiv) ea i iplică o politică de pace.

Creaţia în domeniul civilizaţie’ superioare este bazată

**• 6 8  **
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'De'rr.ica tqvz u$io - ni -m&terialiot!! - tsUuica forţei şi. a 
acţiunilor br .t 1 distrat care - cerc s fie înlocuită acum ca 
tehnica rev olaaioi. r". pacifist '. Iar aceasta este în primul tind
o tehnic" bazata pe fenomene noralo»

Cri sa revoluţiei este deci o crizu a concepţiei materia«* 
liste în istorie*

Silită de necesităţile revoluţionare specifice cec.XX » 
gîndirea revoluţionara din veacul nostru va trebui să consider© fe
nomenele s irituale cu justa lor valoare istorica şi deci sa pună 
într-mi moâ nou problema teoretică a raporturilor dintre ceea ce se 
nunteşte mat-::rial şi ceea ce numim spiritual*

Accentul nu mai poate să fie pus acum pe absurda distinc
ţie cosmogonică aoa cum o puneau vochilo teorii privitoare la aceas
tă distincţie* Accentul se pune acum pe sensul tehaolo'sico-revolu - c 

nar al probleaei*
Coso^onic problema se refera la cele doua plaiuri ale 

vieţii civilizatei planul, inferior al funcţiunilor inferioare sau 
materiale ale vieţii civ'lisate gi planul superior al funcţiunilor 
spirituale sau superioare ale vieţii civilizate*

Oosmoo '»ic nu poate exista aici o distins'■ie es nţialS 
între funcţiunile materiale şi funcţiunile spirituale ale vieţii 
civilizate, între planul inferior şl planul sup rior al acestei 
vieţi * l!ai mult ohi- r din punct de vedere cosmogonic ştiinţa din 
sso.r-XS a rezolvat în mod just problema* raportului cosmogonic 
către colo doua plmuri alo vieţii* Coci acolo era vorba de un ra
port de prioritate co : ô onică. www.arhivaexilului.ro



* » 70 *■

Sate evident că din punct de vedere coauo^oaio planului 
Inferior (adică cel material) s-a desvoltat mi  întîi (primat cos
mologic) şi plotul superior (spiritual) nu putea m  m  deavolte 
decît pe basa cosmofonică a planului inferior sau arterial (deci 
ulterior lui).

Dar eroarea sac*. XI consista £u concluzia absurdă a coa- 
fuaiei dintre primatul oosnosme şi primatul tennologic*

Heamintim că ştiinţa din oec.'Xr confundă; ştiinţa şi 
tehnica* şi Ie confundă în aşa iei î-c-t inverseasă raporturile 
dintre ele*

Avantajul pe care G-ndiren materialistă credea că*4 are 
din; acest punct da fadere faţa d. vechea ^xniire spiritualistă 
(mistică) este aw,.J. aparent# pentru c ’ in fond ambele concepţii 
se buaeaziă ¿¿a o eonfusie între ştiinţă şi tehnică» sau nai exact 
pe o co.xusic intre doua feluri ale tehnicii*

Spiritualismul mistic* busat po antropomorfism* confundă 
şi ei tehnica umană şi tahaioa auturii, adică tehnioa vieţii civi- 
liante ii tehnica fenomenelor elementare materiala» nu...ai că face 
această eoniosia în sens invers .ecit m^wriuli&oul*

Spirituali mul mi» ii© proioctaasu (prin antropomorfism)* 
taimioa vierii civilluat® asupra naturii (aşa sisa via-a materială) 
atribuind fenomenelor materiala (elementare) ¿eternizarea lor de 
către o finalitate (scopuri conştiente) pe cura nu o poate explica 
dacît prin existenţa unui spirit transcendent (preexistent faţă de 
fenomenele materiale)*

Jonuiuiiia aceasta absurda iu care ajunge supranaturali»» 
mul este lesne răaturn .tu ie .¡ateria is..ul vechi» dov dind că spi
rit nu .ismul mistic nu f ce docit să onplice fenomenele naturale 
Coteria“ g) printr-o analogia naiva ca acţiunile om-,.-eşti (dirijate
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'■‘ar la rîndul sau ¡mt erial, is.val trece la earfcre.aa opusă 
şi face şi ol o confuzie tot aşa do gravă intre tehnica fenomenelor 
natural« (sau materialo) gi tehnica noţiunilor orar: -.eşti (civilizate 
de data aceasta aegînd în mod absolut determinaţii- finali tară, nu 
aaoai în natură (in fcnom mole .materiale) dar oi în viaţa umana 
(viaţa civilizata - viaţa noralo-i3t^rici)*

via acest prnet nou de vedere, materia'..iasul credo că 
talin.ic ■ umi/t (ta'mica ac’/.miilor o: :en -;ti) ea te idantlcU cu acea 
a f enano, nilor pe care le nnain fie naturale -fio ¡.atenlvle*

Xtevoluţia industrial * din şocant ăogl aparea ca o revo
luţie a tehnicii, *. fost totuşi considerata ca o simplă dezvoltare 
a tehnicii matsri CLo (sau naturala)#

.latoriali.jtii din sec*3CÎXf de or'ce nuanţă ar fi ei, nu 
erau ' ispuni o’* recunoască rolul revoluţiona? pa c .*re-l Joacă spiri
tul (inteligenţa u ,,.im) în faimoasa revoluţi© tehnica din sec.XI’:. 
Dar china? ji prefac .'ri“.o socialo - chiar ;i revol tillo acralo - 
politice erau considerata ca fiind buzate pe o astfel io tehnică 
materiala, adicu telmica «nor procesec!fS®6onjtiinţ , nu putea ¿uca 
dec t ua rol pasiv* (Acela do a înregistra fonoiionel: produse).

Ceea ce este .jrav e faptul ou aceste teorii se reflecta 
asupra modului în ocre este concep .tu tactica ai atrmtogia revolu
ţiei ( otoda acţi ̂¿ilor revoluţionare}*

De aici fainensa concluzie, comb'ltuta'©pol ca energie de 
Revoluţionarii din seo#'*"", cu:n c" factor;,1 conştient (factorul spi
ritual) în revoluţia ar trebui sa meargă. 1.... remorca proceselor is
torice nat riale gi nu sa le devaaseae ai sa le anticipeze, nu sa
1 dirijeze teoretic.

""ar tocr.-va o astfel ;la 'ev. a.sore : proceselor materialewww.arhivaexilului.ro



o astfel d© răsturnare a poziţiilor în ceea ©e priveşte rolul fac
torului spiritual (conştient) au trh.it sa făcu revoluţionarii fin 
sec*lf* In loc sf ...oar̂ f în coada eve .1 „eatolor isterice* factorul 
spiritual Ceonytiinţa) trebuia sf înaintea sa gi să
creose teoretic (s‘.l traseze) drumul pe care trebuia sa meargă pro
cesele materiale.

La lumina acestor prefaceri caro privesc -ins /.gi tehnica 
revoluţiei sociale (politice) se face din ce in ce ¿¡al evident 
pentru noi adevărul în privinţa caracterului cu totul deosebit po 
©aro-1 prezintă in genere tehnica acţiunilor omeneşti, adică teh
nica proceselor de civilizaţi©, . acu vi« - siviliaate*

fi po baca acestui adov rnL se impun® în chip inevitabil 
definiţia civiliza^iei»

Civiliza;ia ost© viaţa conştienta - este adică un com
plex do act- vitlţi conjtient© - activităţi cfl.f,icit© do conştiinţă 
gi deci chiar deteu..: ,ie d© ©a îatr-un ciiip oara nu poate fi numit 
dec t fiaalitar*

Orice acţiune omeneasca - vrednic fa adevăr de acest nume
- are un scop* Scopul din acţiunile omeneşti ara uu rol tehnic» 
deoarece întreaga tehnică a unei astfel de acţiuni o© fa organiza 
în funcţie de seppul spre care se tinde*

fria urmar© civilizaţia este o ordine fenomenală (un do
meniu do fenomene) ou o tehnica diferiţii do cit aceea a fenomenelor 
naturale*

fot© tot aşa de .absurd a eusţiuo of in natura (domeniu 
al fenomenelor zise materiale) ar exista o finalitate generală (aşa 
cum susţin absurdele teorii teologice) pe oft ©ate do absurd a sus
ţine of. o civilizaţi© superioara se poute dezvolta fura o deterai- 
nare finalitura generală.
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fenomenele se osoasă şl se organizează po linia imul ţol genei*«!«
Saoă no gasira în faţa unei civilizaţii în s.niul carele, 

oe dezvoltă ţeluri generale divergente oi leci cont wdIstorii,
acea civilizaţie este stinsa de o otare de criza mortală, car© o 
poate âuce la descompunere şi ooarte*

fi astfel de criza osto aceea caro sfîgie azi civilizaţia
europeană,

* ri ty* 9? A TVr-'' A ** 1 'm«iciW- -r 'grr̂m-rw- f,lt!, /M:, ul.c, f ,

Concepţia noua «* ec.r cc dezvoltă» implacabil în ceo*XS
- în ceea ce priveşte tofcnioa revoluţiei (sstoâiea revoluţiei -
tcot'’ca şi strategia revoluţiei) so leagă printr-o necesitate tot 
a; a do inplacr.bila ca un si ster: întreg de concepţii noi, nu numi 
în ceea ce priveşte teoria Istoriei, dar a* teoria generala a cu» 
no*•.••terii (ştiinţei) - teoria a.levar 1 -i - toori . ge cr -la a cos
mosului , precum şi teoria generală a Stic oi (teoria generală a 
rine'.’ui - toori morala - teoria scopurilor - toori - cenţi .oiţelor
- teori ¿Justiţiei etc,

Seci ■ î ;;C’ .rea aceasta teoretico ' -ce îo primii rind la o
aievurotă filosofic neoo - un si ster. filozofic nou*

In sec»TZT s-a produs ieascrenea încercarea de a se ajun-
ge 1", un si sten filozofic nou- bazat pe ştiinţă*

Dar în loc de un s stern filozofic unitar - caro pe baza
însăşi a unităţii :i universalit“tîi (umăr:o) a ştiinţei tsaan© sa
dea umanităţii o conoopţie filozofic“ unica, adică o concepţie
unica despre viaţă -î despre cosmos - sec,’’IX nu a fvcut dooît sa
troo.spună îr. corrM.ţli noi vechile disensiuni filosof'se, provocînd
o formidabilă înflorire do concepţii filozofico do -atice şi chiar 
în chinul cel m i  v1 «1 <->«+ *
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Sitaa'ia aceasta era fat li’ deoarece ştiinţa din soc.XIX i, 
* dezvoltă ea un fel de ştiinţă unilaterală numai a naturii, nu
oferă V .să satisfne-itoar® decît pentru un fel de jumătate de sis
tem filozofic - o concepţie nouă cosiogonica*

Dar acestui quasiaistern îi lipsea t '«ornai partea cea mai 
importantă a unui sistc. i filosofic adevSrat - o concepţie despre 
viaţa caro al fie şl ea bazata metodic pe gtiinţă,

Lipsunil ■ ştiinţei din sec.XXl" se completează după oua 
om văzut prin înflorirea ştiinţifica specifici ce se produce în 
sec. ~1 şi odată cu aceasta se pune po liniile sale juste de solu
ţionare inj 'şi a pr.: alenei filozofice de enoetenie s concepţia de ffl
viaţa, |

Inielectaaliceşte omul din cec «SIX ne apare ast zi ca un I | 
dezec-ilibrat # ei are o concepţie dospre cosmos, dar nu are o ade
văraţi concep .ie de viaţa val .bila*

.Iste deoe lit de semnificativa în privinţa concepţiei de 
viaţa a omului din sec.Ti tocmai concepţia sa despre revoluţie 
(deci concepţia despr: tehnica révolu;lei).

1;..’ SOC..1XT sc f o a aleasa faimoase teorie econocistica a 
istoriei, pe care din .raite considerente o pater/ cons'.dera ca just 
designata prii* au ..ale de teorie materialist" a istoriei#

ştiinţa .3 sau gtiliiţole ecoum^co cara au Înflorit în ohîp 
Îî y»©- jţu 5 Ol“ O 4»- *-1- 'â- iter in sec«XIX, era prin însăşi condi

ţiile sale de baza o ştiinţa ce se lega necesar şi uşor cu slst#~ 
mul General ol ştiinţa.or maturii, aşa cum fusese conceput acest 
sistem în sec»XXX#

-ce.. • lvtii din sec«XIX - de toata manţele - au forţat 
pîaa 1 ... maximum aceasta înrudire a ştiinţei economice cu ştiinţele 
naturii şi au socotit ca un punct de merit pentru ei sa aplice
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ţelcr naturii#
ITu este deoi deloo do mirare c;i 3-a născut astfel ideia 

.ecanieisimilui «oors/'S.c în datorie,
Sronrec aceasta a fost din punct de vodoro filosofic, de 

mult recunoscuta. Dar tot în od unilateral*
iste inoontestabil ca iniţiatorii acestei concepţii a** 

terialisto-ec moiaiste a istorie.' sf&t ©cei ..... • . ţtte% sînt 
denumiţi filosofi J2o-o.,.pitaligti*

Înflorirea eooaonlca a bur^Uoaiei capitaliste în aeo, 
iii mer^e iii adevir ¡aînu ia ulau ou înflorirea acestei concepţii 
eeonoaiotice a istoriei*

Bar oaraoteral cat totul arbitrar ol anei astfel de con
cepţii istorice apare ca uşurinţa din urnl'.torul fapt * din aceasta 
coace,.-ţie filosofii bor.jhesi ;a tras a-iuaite o<m® luzii politice 
favorabile clasei sociale ciroi i aparţineau#

i« în oposiţie ou acerat ' clas.' &■: oi al a econon’.ou se 
dezvolta in cursul aee*ii2 tot pe K,aa revelaţiei iniastriale şi 
o altă «lasă socială ou interese violent autaj;aice f ..'¿a de clasa 
burshsso-oupituliata, Aceasta este cl̂ sa uvrierorproi o tara*

¿ceMta este o «iasă revoluţionar: cu totul în alt sena 
decît clasa biu: jneao-capi tuli st a,

»»

Gândirea revoluţionara din oec#i.r:: a ¿jasit eu cea moi 
nare uşurinţa putinţa de a răsturna fuudsaentaX oonaluaiile poli
tice ale ckitsrialisauXui econoaiatic iur^ieso-oapitalist, fărâ a 
răsturna propriu aia liaia filQSofico-oojano^aiea a materialismu
lui econoaisti®,

3-a spus nai tîrsiu ca este forba do doua ştiinţe econo-
aice fundamental diferit®, dar acest lucra este fals pentru ©a 
ştiinţa propriu sis nr, admite ioua sisteme opuse. 2sts în fond
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Toami aceste orori gi gipsuri, do acelaşi fel, Îngăduiau, 
conduşii diametral opuse.

' "er.'d'nd po linia concepţiei lor istorice economico - mo«* 
teri ¿liste, ideologii revoluţionari din sec.TXT concepeau desf%u.«* . 
rarea revoluţiei cocini - politice e c re o cereau cu vehemenţă , 
îndreptăţită clasele populare exploatate) ca pe un proces istoric 
quasi mecanic*

In sec.-: insa experienţa revolut;ionara a pomi» a se 
constata ca o ueavoltaro economico- :ec,. ica implacabil'; se produce 
nuimi ia. crea ce priv-ô te latura neg; .t vi a revolu liel - procesele 
ir:;, iraoţiouale distr. ̂.“.toara - procesele ie loclsaxşare a rllsboiuluS 
intern.

' -‘ec-aiici j iii revoluţionare or.u astfel c:<li.ja ţi sa admitI 
ci tocmai aceasta ar iii esenţial pentru ravoluţii* Iar mai .fcîsiu, 
in sec.T: se constată cil ceea ce©5ie esenţial în revoluţii este 
tocmai latura creatoare, (po si tivii 5 iar aceasta nu cc- poate dez
volta mecanic.

Redusa la sipplul sau aspect insarecţioriul diotr ctiv, 
revoluţia urma sa se dezvolte negativ suo Ier,“., unui .ir de Insu
recţii f&eă sfîrşiţ* fără tea.., făr 1 gu»gft la o
realisr̂ re p ezit-vil (revolt}in pe:-:...;, ~OZi ci ̂ a

Pr -ble *s păcii din sec .ICC a de .cais în fine ochii revo
luţionarilor celor ani avansaţi 5%supra necesit--.'iii de a paraşi 
tactica b. -sată pe rasbol 1». nes£îr§it /I le a ciuta o linie revo- 
lujiouaru pacifista.

d-a văsuţ că pacea este o co .di '.-ic- escaxiala a civili- 
saţiei, oliij? Qi an ceea ce prive.̂ t tron lonuarea ?uvoluţianara
a civilisa ■J J» C3 wi» 4$

P1 nef^r'cire aceasta nou” ta ,ie&- revoluţionari este
www.arhivaexilului.ro



• 77 -

Politice revoluţionară pacifistă nu a putut Jjeneficia 
pînă acum de o călăuzire In It principială» de o teoretică superioa* 
ru adecuată - de o filozofic revoluţionara caro sil fie in acord cu 
ea«

.Acţiunea forţelor revoluţionar- din sec .Ti reprezintă j 
acţiunea color -nai avansate* a celor • :ni progresiste forţa ale vie
ţii civilizate»

HI totugi, această acţiune se desfăşoară în chip oarecum 
senicon,,ti ut, căci în momentul ds f ţă coivjtiiaţa cea mai înaltă 
pentr . acţiunea aoostor forţe ar trebui să fie filozofia*

Dar ?:*!:> sofia revoluţionar''' :le pînu acum continuă să păs- 
trese linia eronata* unilaterală» inaif icie ită i du !lrii filozofi-* 
ce din sec.DI!%

In realitate forţele revoluţionare avansate, acţionează 
î.i dezacord cu acele teorii, iste un dezacord între acţiunea şi 
f il o s o fi a :evoluţ 1 or ar ă, ;. * 0 *3 t leza-cord f at îl ri a uit or este mani» 
fee tarea cea mai îs It'-.ro a crizei filozofie» 1 jumătatea sec »a ..«

Decă încerc'";.;, s" pătrundem întrr. 13a eemni 'icaţio a aces
tui fapt ajungem la concluzii deosebit de :̂ rsve« ;

?orţeie osie nai avansate ale acţiunii revoluţionare ac- 
d sosslderfi că ::£r.t călăuzite de Qtîlnţăj 9$ revoluţie care se 
produce ac.:n cate o ia voluţie ştiinţific” (comd isă în nod conştient 
în nod ştiinţific).

Dar în realitate ele acţîono nu în moi oarecum tncongtienl 
căci 1.' ia rev lu'ins. ră (metoda) pe caro o urmează do fapt este în 
contradicţie cu ideiio principale pe care pretind că le respecta.

Ciud”ţeuie st" în f ptul c-n aci lunec lor este mai justa
decât ideile .1 este justa. pe^tra ca în fond e £0 ies .cord cu ideii« 1 

Acţiunea revoluţionară este na! just" In fapt docît în
www.arhivaexilului.ro
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Pe do o parte aceasta este bine clei acţiun© revoluţiona»
ru completa ¿iu se l,.»să a fi călăuzită ¿re.-lt prin teorii ¿jreşite, 
dar pa de aitl part© acest Xuora este t >v rto u^iljorator caoi o 
ac;iun© rev;luţioaara care se desfv oar:'. astfo sub sediul i^aoran-

ign .. ea.. . iersului său.» *®tt u.. : paradoxal indici1
de .-nisticis... revoluţionar#

tît ti p cit acţiunea revoluţionară nu poate sa fi© că
lăuzită gust de o ¿¡Înşire filozofică, ia deplin acord cu. linia 
faptelor însăşi revoluţia au poate erita nisticiaaul (mistioiasjul 
este ignoranţa în acţiune)»

Criza filosofică nu are deci un caracter Ijenljn şi daca 
©a durează este de aşteptat sl aia: .carto ,pave consecinţe ciJta? '' 
în ceea ce priveşte mersul revoluţi-.i $i prin ur/oar© asupra mereu- 
lui întregii dezvoltlri a crlsei dia sec..,; • -

Pe linia misticisuului, adioCl a acţiunilor inconştient© , J 
(care ignora sensul lor propriu şi jo.. al real spre care meri;) re
voluţia din seo.r: poate ajunge la erori ac-.ion— e foarte grave#

Pina un prezent ea esl© incapabili si-gi definească ţe- , 
lurile sala superioare adevărate# Car practic ¿~or£ ;~.yl cătr© 
acesta ţeluri# . astfel de ¿ere, oarueua ori esc * nu ¿..uoziuti aici , 
o .garanţie de consecvenţă* iste Iu discreţia ©ircunstaaţelor#

FU a pat-. . . nod consecvent şl» • i - plină efi
cacitate mersul său ¿ust revoluţia din sec*.11 ax*2 nevoie de călău
zirea ideii#

- ~ , f 

h&*

15©aî "‘ar cu cea mai Indicata ealiusa pentru activitatea 
revolut-ion ar’' a secolului nostru ar trebui o” fie atilnţa»
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neasei de pe iui numite condiţii pe care azi ea încă au 1© poate 
îndeplini*

Civilizaţia (viaţa olv&Lisată) fiind o activitate con
ştient': iar orraa cea mai deaevîrşită a condiţiei fiind acoea po 
care o prezintă cunoaşterea ştiinţifică, uroeaaK ca forma ouperi- 
oară spre oare tinde azi evoluţia eate civilizaţia ştiinţifică* 
Intr-o astfel do civilizaţie toate activităţile superioare ale 
vieţii trebuie sa fie călăuzite de ştiinţă*

Din aceasta enunţare se poate vedea ol jtiinţa nu octo şi 
nu poate fi altceva decît o funcţiune a tfleţii civilizate şi este 
de fapt :‘uncţia ea esenţială (funcţia cea nai do căpetenie)«

Dar pentru a fi aşa treb „le ca civilizaţia umană să â un* 
gă la o anumită atare de maturitate*

Civil.'.¡saţla de pîna acum a fost o civilizaţie oare nu a 
depăşit şi nu a putut să depăşească starea de ¿*eneză*

Civilizaţia oste o for.:;ă de viaţă oare nu a putut să 
apară pe paaunt dintr-o dat în atare dezvoltata*

De-a lunjul a aut© de milenii ea uruează o penibilă dez
voltare genetica* Ga origină civilizaţia se aaşte şi ea din natura, 
fer naşterea an consistă toc.::ai într-un îndelung proces do dife
renţiere a ea raţă de natur'*

ttnsstt oivllisaţei nu este altceva decît procesul aces
tei diferenţieri progresive* -"tarea de geneză esto determinata 
numi atonei cînd este realizată cu o netă diferenţiere Jtntro ci
vilizaţie şi natură*

Bar în ce constă esenţa acestei diferenţieri?
Prin opoziţie cu elementele vieţii civilizate care s£nt 

conşt’ente, care aî ;t dirijat© de conştiinţă, f nanene naturale 
ce caracter:”, aeasă prin inconştienţă* Medul dezvoltării ineonştien-
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Daci fenomene oatosale oo deosebesc de civilizaţie prin 
scol caracter de Inconştienţă*

Gândirea mistico-met ¿.fizică a căutat (oroaat) o", dea 
acestei deosebiri ua caracter a.salut, răcind din conştiinţa ceva 
ou totul transcendent faţa de nat .ru*

Dar conştiinţa nu este ceva transcendent* Sate şi ea o 
formaţie care derivă din natură# De aceea ea prezintă diverse 
jrade de .esvoltare car- o transpun in for-o ¿ine caracterizate* 

Ştiinţa sau conştiinţa ştiinţifică au esto dooit forna 
cea sat superioara de dezvoltară a conştiinţei umane ajunsă la 
stadiul oău de maturitate*

3i ştiinţa aat&ua trece» ca şi civilizaţia* a oarei func
ţiune esenţiala eate, printr-o Iun# facă de ¿seneaă* între ştiin- 
ţa aflaţii ia stare de jenesa şi ştiinţa admisă la twsaonul matu
rităţii sale este o distincţi-, clara«

Ştiinţa din fosa genezei» ştiinţa primitivă» oute o 
ştiinţă .¿roBolmitl şl rudimentară* Ou un termen genetic o numim 
ştiinţa empirică* în acaastl stare . aţa se confundă cu tehni 
iste o ştiuţi- redusă la un praoticia. injust şi orl*f s -a 
ştient» dar caro treptat poate evolua* în ştiinţa oniric ..... e::io- 
tu o distincţie clare. între teorie şi practică (sau tehnica)*

'.tlluţa atiaje ..iivoiul sau superior» nivelul Maturităţii 
sale atonei cind se produce o distincţie olard intre teorie şi 
tehnică* Sar nici aceasta distincţie nu «-a putut instaura cu 
uşurinţa.

In cursul dezvolt rii mala au lat© venit diferite com
plicaţii oare au ficat dezvoltarea ştiinţei mai dificili, _i eon
fusa» mai încărcata de erori*
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de piuă acxa esctstü un acment ine marcat îa care gîndirea toore- 
tica începe sa se diferenţieze do teiinica íntr*#tt» cnip foarte net* 
Sato aomentul în caro aparo filozofia*

Din me üivo foarte fireşti - şi pe oare le vom arata la 
timpul lor - momentul apariţiei note a gindirü filosofice coin
cide cu ceoa ce ce numeşta £a aod generic ince. atol timpurilor is
torice.

Acosté timpuri ictérico au durata relativ foarte scurtă 
» aproximativ vreo cinci milenii - şi constituie un fol de prag 
de tranziţie de la civilizaţia primitiva către civilizaţia supe» 
rioura (deplin maturizată)*

Bin punct de vaiere al dezvoltării speciale a ştiinţei 
acest prag istoric face tranziţia âe la faza primitivei în care do
mina ca dfitsăfir-fispe empirismul şi faza superioara %ti care se va 
con;: titui definitiv o «adevărata ştiinţa teoretica deplină (completă 

In cursul acestei tranziţii, care dur asa corn de cinci 
milenii» dezvoltarea ştiinţei trece printr-un fel do stare do criza 
rezultIad din împrejurarea ca gîauiroa tooret:.oa deşi apare acuai, 
apare în aşa fel incit se produce un fel do ruporo şi dezacord 
(între gândirea teoretica) şi gândirea practica (tehnicii).

Deci filozofia aarghiaza tocmai aceasta f za critica a 
ştiinţei umane în oare teoria nu se împleteşte armonic cu tehnica.

De aceoa filozofia ne apare ca un fel de luptă a conşti
inţei pentru recăpătarea unităţii sale.

-rin urmare în cursul acestei faze transitivo istorice 
(pragul istoric) ytiiaţa apare oarecum ruptă în doua - deoparte 
‘ilozofia representxad gîndirea teoretica* de cealaltă parte ten»
nica difer: nţiatn şi dispersata, într**© puzderie de dlsoiplini
speciale*

• Si «*
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adopta filozofia ia. cursul acestei tranziţii duce iu o definire 
falsă a ştiinţei»

: ilozofia og ppuno pe sine însăşi faţă do ştiinţă pe 
care o confunda cu tehnica# Confuzia aceasta de un aod nou între 
ytiânţl şi tehnică §4 aepararea filosoriai dc Ml ceva au-
parior ştiinţei (ca m  ¡soâ de cunoaştere supea? ştiinţific, deşi 
se izbeşte necontenit do opoziţia conştiiaţii însuşi, caro nu 
accepta aoeast’i dezintegrare, va beneficia, de oirouaotanţe isto
ric© care vor favoriza prelung-rea sa iu tot cursul faze . prafu
lui istorie#

Aceste oaad.*.:ii şi aceste rupturi artificiale între cele 
doua lat u*i ale ştiinţei (teorie şi tehnica) i se datorează în 
^ună fisura şi dezvoltata dezeciiili'.r-..ta a ştiinţei pină chior 
gi în sec#XX>U

Xsu . Iyiile . lei industriala
din sec#aîX v :»r contribui la accentuarea acestei dezvoltări dese- 
chiliorate şi unilaterale a ştiinţei.

Dar trabuio r^oun /scut o ' ^îndirea teoretica conside
raţi. iu îiioâ general ca filozofie, va faee eforturi necontenita 
de a rcîstuhi i unitatea ua dezvoltare;,, ştiinţei Oaonia.: intelec
tual-) •

î?e do o parte însăşi progresul ou un caracter at :-t de 
specific pe care-1 realize,.zu t hnica industrialii în sec. :ih apa - 
ta ca dezvoltarea te. uioii nu poate fie dea; ărţit 1 de os val ta
rea giadlrii teoretico#

Caracterizarea telmicii industriale din sec*XIX drept 
o t'-îruioă ştiinţifica, indica tocmi acea Integra a ştiinţei, 
căci este de f ,;pt vo -ba aoolo de o tehnică siatenatic legată cu l 
teoria.
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cific in sensul unei aişe-ipllni critico (care ¿.şi ia ca obiect 
central tocoai teorie cunoaşterii) doaonstreoză ca aceiaşi ener
gie caracterul a ,-ô rd ..iot .fizic al teoriei rupte de tehnic#*

Totuşi .'. ,pa oua o-a vuzut aceasta nu poate ¿«piedica 
.'.es voi tarea cec. aui'.jtlrftt unilaterala a g iiinţei din sec ♦XI.'.' şi 
nici lip Du ie eficacitate a efort orilor xaacietioa a filozofiei* 

la «iuda tut ror ia-: icaţiilor contrarii cri&a ştiinţei 
c ntinua şi e.- tindo c.iiar la au fel de definitivare a ei sJb 
f'-raa sistemului dualist filosof ico-ştiinţif ic, ia caro filosof ia 
Îşi aroga un domeniu propriu al ei, inieponâeai de domeniul ştiin- 
ţel» care o re-,acă în .¿are »îisura la ştiinţei; naturii*

" late ¿ui coaporta deci doua feluri do ştiinţă s Ştiinţa 
Beturalft şi Ştiinţa ."-’ilozofiei*

Juaoscind toate acostea este uşor do înţeles că ştiinţa 
din soc*X1X nu putea Îndeplini ©oniiyia esenţiala curo 30 cere 
pentru a r .«lisa o civilizaţie ştiinţifică*

31 nici sec*:: . au oe prezintă pană acuş deplini sat io- 1 
făcător din acest punct de vedere*

. ici ştiinţa din oec* IX şi nici cliiar caa din soc»XX 
nu 'Îndeplineşte con .li ¡.-ia unit-’Iţii adică a unităţii sista..atice şi 
organice, condiţie fara oare ştiinţa nu poate îndeplini in nod 
efectiv rolul sau fu&oţinstsa sa as aţiolu pentru realizarea civi
lizaţiei ştiinţifice»

Dea'- sa., num le de 3c leat ion un caront foarte puternic 
se :.a. ..ifest'i pe toate planuri!-- vieţii civilisato în sec*XIX şi XX 
uergînd pe planul jiailrl. teoretice panii pe picurai general al 
activităţii practice* Acest c rcut dovedeşte ca omenirea a ajuns 
în faza cere trebuie neapărat sa realizeze o civilizaţie ştiinţifi« 
Că, sau n orice caz ol pună bazele oişte;.ului definitiv al unei
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astfel de civilizaţii*
Curentul aooGta# prin foraidabilele energii ou oar© se 

raanifeată* dovedeşte strînsa legătură oe osci stă între ctiza civi
lizaţiei gl ©pisa ştiinţei#

Pentru a lichida criza civilizaţiei oare fruainta în 
©Mp atxt de înopăiaîntator viaţa civilizat! din se©*Xi trebui© 
sa putea lichida criza ştiinţificii*

Oaaoiiirea din s©o,X: a dat strălucit© dovezi despre mplm 
rea şi atrăşnieia forţelor oale atunci ©iad ea ar putea sa acţiona 
sg în mod coordonat» armonic#

Formidabila acţiune pentru pac© începută în a doua Juma*« 
tate a se©*XX şi care fagodueşt© s-l devină caracteristica politică 
esenţiala a acestei de a doua jumătăţi a eeo*.r% constituie în 
esenţă tocmai acest uriaş efort pentru lichidarea crizei*

Dar o astf 1 de acţiune cerea ©a însăşi înainte de toate 
unitai© de gîndijpe* Be ce baaa se poate realiza aceea unitate ©iad 
ştia ©I şi în se©«XX nu există condiţie generală a unităţii ştiin
ţei ?

Aici se pune problema adevăratelor raporturi - raporturi 
istorice - care trebuie sa existe între filozofie şi .ţtiinţa.

Filozofia trebuie să premeargă istoriceşte faţa de ştiin* 
ţa în trasarea liniei do unificare a .ytiinţei* Acesta este ©hiar 
rolul istoric al filozofiei* Cînd £1 va îndeplini raţiunea sa de 
a exista va fi tern.nată Filozofia va fa©© atunci loc ştiinţei*

Dor trebuie . sai In. .iute sa-ţl îndeplinească rolul său 
istoric » s ' iesohidă calea de unificare a ştiinţei - calea de li» 
©hidare a orisoi ştiinţei* ©alea de lichibar® a crizei general© a 
civilizaţiei* www.arhivaexilului.ro
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A17. FILOSOFIA POZITIVI 'JT'A IU SBG^IX

Be-a lungul existenţei oale de mai lulte .iilonii filoso
fía 3-a manifestat printxvo adevărată casoadă do sistem© filozofi
ce.

lianele de cascada este aici indicat pentru ou traiecto
ria iste io" a tuturor acestor sisteme a fost întotdoa na acoea a 
unei căderi, sau mai o::act a unei serii neofirvjite de căderi#

Bacă diferite sisteme filosofico au strălucit in istorie, 
strălucirea lor în schimb a fost întotdeauna aceoa a unui meteorit# 

Căderile acestea exprimă întotdeauna contrastul între - 
aabiţiiSU, foarte înalte alo filosofici, intre' iluziile ei ce tind 
spre zenitul conştiinţei omeneşti şi modestia sărăcăcioasa a mij
loacelor de care dispune filosofía«

Iluziile ambiţioase pe caro filosofía şi leibrasa asupra 
ca însăşi plecau do la ideia că ea poate realiza ţeluri! cele mai 
înalte ale spiritului oacnasc, ca poate da satisfacţie necesităţi
lor color mai Invite ale acestui spirit, adică necesitatea anei 
concepţii despre Inso (Weltonsolio 5 cure trebuie să fio ¿..plicit 
ji o concepţie despre viaţă (oua $ro ■■aia să. trăim)#

filosofía a trăit din iluzia că for.¿área acestor concep
ţii ar constitui î. năşi oăiootal special al activităţii salo# e 
la aceasta înaltă ideo despre sine însăşi pornea cascada căderilor 
sale#

Dar procesul căderii în sin© era totdeauna realizat prin>-
dosvoătarea criticii filosofice# :a strălucea .vai ales prin mij
loacele de a pune în evidenţă contrastai dintre ţeluri şi mijloace 
fotuşi fiecare filozof căd a ol învuşi pradă acestei iluzii şl 
critica nu şi-o exercita docit în privinţa sistemelor filosofice
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preexistente lai,
Astfel suoeoaiuaea sistemelor Tilosofioe m  tmasffoxsaft 

fatal £ntr-o mişcare de cascada. o.,,re augareasă unor giudiio*! pa- 
siaişti sentiaentul sadăaniciei filosofice* Jotaşi, aloi adapta
rea unei astfel de atitudini pesimiste <©aa sceptic©) iii* este 
nici ea dec t una din cele ..oi grave erori filosofice, deo.xeco 
acest siffit ora e:-:tiaa asupra Întregii i-i.tol.ljo. ta ; ..oueşti*

De fapt ceea ce fileaofia au ia aatea să r ali2ese avea 
să raaliseae totuşi ia cele din urau glia* .irea ştiiaţiliou* 
Jasuinţel© filosof iei o .ut 3r0.it© au. ¿ai X.; măsura ia care ea ta» 
cearcă să se substituie ştiinţei îa agi» adică ia măsura ia care 
filosofia au este capabila sl-şl Xnţolaekjii rolul sau istorie li
mitat îa ©Soluţia gen i a gîadirli mmmştt către ştiinţă# Btt~ 
lai acesta osSg au rol tomporor, un rol ca o durată istorică li
mitata şi anume limitat la fesa gradului istoric.

' olul filosof iei eato de a face treasiţia do la Eîisti- 
ciem la ştiinţă, de a combate cri tio misticismul dese -isind drum 
liber ftiiaţei#

lulţi au visat ca mişcarea de cascadă a j Codirii filo
sofice se va transforma îa mersul maje; tos* la veşnic pro rea, al 
uimi aareţ fluviu al cunoştinţelor superioare, a astfel de fluviu 
au poate fi deelt acela al ştiinţei. Pentru filosofi© mersul in 
casc iâă au poate fi sfîrşit decît prin integrarea apelor cascadei 
îa fluviul şti ţaţei#

la întrebarea peol aista (dacă îa filosofi© poate sa ©arie# 
te projros) rasanusul po ¿te sa fio afiraativ numai cu condiţia sa 
pro;,grasul filosof iei sa fie consilarat pe linia înţelegerii de 
către gialireu filosofică a ad..va.ratu lui sau rol istoric trsmsi- 
tiv*
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în decursul sîultiuiilenarei sale existe.. ;-ţe an necontenit prosra» 
către o astfel dc concepţie fin..2". a rolului sau* Briam îndrumare 
in acest sens a fast aceea prin o .re filosofic a îneeput să se o- 
cupe eu pr,-cădere de problema cunoaşterii*

0 1.-.cercare în oceit sens caro cuislneasl £n criticisa la 
fino le o colului a" ăYÎII-lea nurouicsu în ::od special istoria fi- 
loaofiei nodeme europene* 'Dar soc« IX oo caraoterisecaă din nou 
prin lupta intre toua curente filosofice generale dintre care unul 
Hostontî auul încearcă ou reînvia în forme noi vechia iluzie filo
sofici» pe clnd celalalt Pozitivismul proolaaa £n mod ho t urii t sfîr* 
şitul filosofici ia faţa ştiinţei*

eşi cele "oua curente filosofice par do o potrică de pu* 
tornice în secţii1', iot .gi In realitate sec*S2X este marcat prin 
do,ui. a „ia filosof iei ma-tice*

Tmb .io recunoscut cu acea victorie a rona.itlanului era 
ourec .n justificată prin erorile ieiorico-oeientiste ale positivis
au! ui care credea că era ştiinţei începe c ;iar £n sec*3CPC#

Ast'lai noi gtia că con ;i „-iile necesare pont. ni un astfel 
de inc. put lipseau în ateu XXX gi că din acest punct do vedere po
zitivismul se afla în plină iluzie.

"lUpta între ronantisra gi pozitivica 30 reia însă în con
diţii noi .a sec* • De data aceasta pozitivismul are toate ga .so
le ei-şi asicure pr dominaţia în gîndirea filosofică* Dar Sn ce 
condiţii*

Condiţia de a'pe tenie esto ci pozit’. visraul din see#!iX să 
x..:ev.leaja c . a.1 a.- veacul noetru (. ..) nu se ponto leja într—uu cliip 
real de începutul definitiv al orei ştiinţei decît prin momentele 
finale alo acestui veac (prin concluziile sale finale).

Se .’* Ii poate conta ca veac in cursul cur lia se ajunge la
www.arhivaexilului.ro
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lului*
faci positivieuul din ase .XIX se înşela profund asupra 

rolului sau istorie* în &eo*XIX filosof ia pozitivist ii toi închi
puie ©'1 rolul său este de a pune basele definitive ale ştiinţei 
(alo sistemului ¿îndirii ştiinţifice)» In realitate rolul său 
ooto mai ingrat, uşa oua ost© în Istoria gîndirii rAlul general 
al filosofi®!.* Ist® un rol negativ# Filozofia s-a străduit de mul» 
te milenii or. pună capăt gindirii mistice» ^îndirti baaate pe 
ficţiuni şi iluaii* Dar pentru a sfîrşii definitiv cu astfel de 
¿jlndlre trebuie ai închei printre lichidare definitivă a însăşi 
iluziilor fioţ ionalisoului fiîosiftc# bolul acesta final îl are 
pozitivismul din soc*::x# Pozitivismul din see*XIX nu putea înde
plini un astfel de rol* cuci el însuşi se hrănea eu vechea iluzie 
a filosofiei* iluzia rolului euperştllnţific a filosofiei* oare 
nu putea fi altceva doebt o concepţie gpreyită despre mijloacele 
şi metodele cumoaşterii*
Filo filozofia oa superştiinţă# filosof ia avînd alături de 
ştiinţă un domeniu special al avu oe nu se iate^reaaa efectiv în 
dorii.;':.Iul specific al ştiinţei, se baza pa ficţiunea unor mijloa
ce intelectuale superştiinţifice • T;'lria şi eficienţa filosof iei 
pozitiviste din sec»XX este tocmai de a .recunoaşte imposibilita
tea unor astfel de mijloace*

Slăbiciunea sau ineficienţa pozitivismului- din see*XIX 
st'.' în capacitatea sa de a recunoaşte ace stă ficţiune# Iar in- 
capac tatea aceasta se datoreşte în esenţă eugorf loialităţii ©ale 
în problema cunoaşterii* problemă în care# xnaepînd ou seo*XVXII* 
filosof ia modernă vede problema sa de căpetenie« ar în sec. XX 
se constată că această problemă este o . roblemă ştiinţifică#www.arhivaexilului.ro



Bing.imSk ;.«d d© cunoogt©re sup«rioar’l şi valabilă 
pe sare îl poate ¿*03 inoaşi® raţiunea «mană ost© canoaşter©a ftiin* 
ţifică, In caşul acesta ojte evident ca problema cunoaşterii se 
reduse în ©soaţă la problem» ştiinţei*

Ilolul istoric al filosof iei (în istoria janar la a sandi* 
rii vmam) este daci un simplu rol d© auxiliar tom&vaar al jtiinţoi 

heamintia olt misticismul înseamnă ignoranţă şt ficţiune 
şi în primul rînd ijnoranţă şi ficţiune în ceea ca priveşte probi©
22a cunoaşterii. Srin criticism filo sofia opune astfel gtiinţa 
faţă dt misticism# Bar misticismul ©st© în acelaşi timp o ©xpy©« 1 
sie a empirismului, adică a ştiinţei oare s® desvoltă în mod in
conştient* ©ar© Ignoră propriii© sal© 'legi* legii© inteligenţeit 
legile spiritului uman*

Comb&tîad rdaticiamul* adică ilueiil© şi fioţionaliomul 
banat pe ignoranţă, rolul istoric ©1 filosofici este de a pm© in 
lumină loj.il« ştiinţei, lojile ounoafterii ştiinţific#*'

Astfel ©ombutînd misticismul pînâ în ultim®!® sal© forrn© ' 
şi principii, a|un®l pozitivismul în see*X2t sa combată implicit 
şi ©apirismul, adică, ştiinţa inconştienta, ştiinţa care ignoră »
mijloacele şi ţelurile sale superioare# !

Insă momentul oînd ştiinţa ajunge astfel oă atingă forma 
dezvoltării sale superioare «* forma sa definitivă * orma ştiinţei 
deplin congtient© da metodele §i ţelurile sala, în acel moment în* - 
ceţoasa şt rolul .filosoflei*

Chiar acei oaret urmînd în această privinţă ilusia lui 
liant, îşi închipuie cl filosofic îgi va rocarva ca domeniu pro
priu un fel le specialitate ştiinţifica, pe caro în termenii jîn~ 1 
dirii po -itivista put» sa o numim astasi gnoseologie, chiar fi 
aceia cade In ficţiunea filosofi .-ă veche.

w 3 5  ***
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'noseologia ca ramară a ştiinţei încetează do a mai fi 
filosof io, 31 înceteazv pentru oi în aoeato condiţii ©a trebuie 
să adopte ir*ei odele ştiinţei oare sînt altoie dosit aetodele g£n- 
dirii filosofice*

Dispariţia fatală a filozofleie din sistemul do gîndiae 
superioară a viitorului este bazata tocssai pe această diferenţă 
esenţială gi ireductibilă între metoda gîndirii filosofico gi 
metoda gândirii ştiinţifico*

specificul glndirii filosofico a fost definit pînă în 
prezent cu terraenul do gîndire speculativă* Dar termenul acosta 
nu aste destul do explicit,ol nu explică roala distincţie dintre ! 
filozofie şi ştiinţă# Loi credea o':' această distincţie poate fi 
definită l»tr*u» ohip sal explicit dacă vom spune că gindirea fi
lozofică este o gîndire prospectivă (fundamental prospectivi)*

Pentru a precisa mai bine diferenţa intre rolul filozo
fiei gi rolul ştiinţei in ceea 00 priveşte dezvoltarea cunoaşte
rii superioare, ne servia alo- do o comparaţie cu munca diferita 
pe care o fac acei care prospectează şl deacoperă un domeniu ai- 1 
aer şi : coi oare păşesc la extragerea efectivă a materiei preţi
oase* Metodele de lucru alo prospoctorului sint - după cum se ştie 
foarte bine - profund diferite de acelea ale ilnerului propriusis,* 
deşi in anumite privinţe elo par înrudite* Se asemenea oste ştiut 
că stime! cînd se începe arunca propriuaisă a ..ilnerului, manca 
prospectorului Încetează*

Reamintim aici că orice comparaţie conţine şi elemente 
de nepotrivire* destul de grave* In domeniul minor imoa prospec
torului poate continuo în căutarea altor aine* In doneniul proble
mei cunoaşterii munca prospectivi o filozofiei este definitiv sfîax 
şlta din momentul în oare aînt stabilite în jod definitiv bazele 
□istovului de cunoaştere ştiinţifică.* Pe o&aînt «.-jcistii m*i *»1*1*0
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alne* Sistemul cunoaşterii ştiinţifico nu poato fi decît unul 
singur şi legii© solo odată prospectate sînt gi trebuie' să fio 
definitiv stabilit© do ştiinţă* Prospecţiunea filosofica nu mai 
poate avea nici un fel do rol de aici înainte*

Aceatea oînt prinsipiile filosofi©! pozitiviste din
\sec*Xt* Prppriuzis pînă asum filosof ia pozitivista nici nu a 

făcut o încercare efectiva da a propune un sistem filosofic 
complet* Plecare sistem filosofic este în realitate o încercare 
de prospecţiune a unui sistem general al ştiinţei* Carate pro
pune sieternul său ca pe o sinteza e ştiinţei (a ştiinţei din 
sec* 'v.L'~X*

•Totuşi| la baza oricărui sistem de acest fol stă o a- 
numiţi idee, un anuaiit concept .general* pe care-1 putem consi- 
ier-a drept descoperirea speciala pe oare sistomul respectiv o 
aduce în filosofi©* Si aici gândirea filosofica fece iarăşi

*, confuzie între sistemul filozofic şi sistemul ga., erai al ştiin
ţei* ignorînd distincţia de metodă între ele*

In esenţa fiecare sistem filosofic nu este de fapt de
ci t un fel de propunere» ideea generală de bază a fiecărui sis
tem filosofic ecte propusă pentru a serv! do bază unui sistem 
general al ştiinţei ca urmează să se constituie*

Pentru aceasta ar fi insa do fapt novAie de o transpu
nere (sau traducere), ideea filozofică ar trebui să devină o 
noţiune ştiinţifică* Implicit aceasta ar constitui o transfor
mare a sistemului filozofic £n sistem ştiinţific* Si atunci a- 
pare dificultatea diferenţei de metodă«

Prăbuşirea necontenită a sistemelor filosofice ce pro
duce prin incapacitatea sistemelor filosofice din trecut de a fi 
transformate - traduse - transpuse £ntr-un sistem ştiinţific* Si 
atunci apare dificultatea diferenţei d- metodă*
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l^bugirou necontenită a sistemelor filozofico se pro
duce prin incapacitatea sistemelor filozofice din trecut do a fi 
traasf ornate - traduse * transpuse într^un si atom ştiinţific» 
In&apaclt&toQ aoeasta ost© legată do o deficienţă a tnsugi ideii f
do bassu* Sistemul este de fapt isclao în idee. Sist&aul apar© oa 
m  fol de pwMiMMi dezvoltată a idoii (o dezvoltare a idoii)« 

Dificultatea Ia oare m  rotaria sta îa aoeea că ideea 
dupl m  a fost .prezeatati {âazvoltată) filosofi©t st posti «fi ' 
fia din nou dezvoltata ştiinţific ni si dea astfel naştere unui 
oietou ştiinţific*

Sistemul ştiinţific (dezvoltarea ştiinţifică) au sa E 
poate £a fapt sil se confunde cu sistemul filosofic adică nu m  
poato confunda cu prezentarea sau deavoltaraa filozofie* a idoii 
rundemntale Ca descoperirii fandaaoatalo) #

ZHM*citarea filozofica este o dezvoltare prospectiva 
po ciad dezvoltarea ştiinţifică ost© o dezvoltare operativa (cre
atoare afectivă de giiiaţa}# i

.Do aoooa filozofia 90 autoiluzlooeaza cînd l§i închipuia * 
că poate crea ştiinţa« Desigur oii ea contribui© la crearea ¿'tiv "i 
inţai prin idol.o oale* Dar contribuţia aceasta arc; Sntotîoauna 
m  caracter pro^tiinţific* 1

Se înâata 00 idea suferă o proluor.ro gtiinţifiou -prin 
!,-eto.5.a do lucru total diferite de acelea ele filo of iei * ne #»  
siro la faţa unui proces intelactual postfilozofio# 1

Deficienţa idâilor filosofice principale oare stau ia 
baza sistemelor fâloaofioe do pîaă aoua coastă deoi £21 inoapaci- 
tataa lor de a da a ;tore unui sistem general al gtiiaţei - unei 
discipline ştiinţifice coneralo care să includă sistoa&tic pe, 
toate celelalte iisciplino ştiinţifico speciale m  :J0 n±<^e m m  9 

M t v i  f t l a  f f  1 b .  v n .- * . r .  * f *  - t t  • f . n  n a i  a n .  , * « 4  « « 1 « »  n w 4
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de idol filosofico sa dus la forjarea unor ştiinţe speciale (a 
unor discipline ştiinţifice particularo, oare nu pot îmbrăţişa 
docît un domeniu particular al ştiinţei)*

3ar de „¿alta ori deficienţa ideii filosofice de baza 
consta in caracterul sau confuz# esprosio a stadiului său ru«* 
diaentor de deavoltaro generală*

Aşa este caşul pozitivismului din aoo •?£-*. 
loţiunea ’»cunoştinţelor pozitive'’ din care filozofia 

pozitivistă încearcă să facă ideea de basă a unui sistem este o 
noţiune cu totul confuza* ?in cauza acestui caracter eonfus al 
ideii oalo do baaă» filozofia pozitivista din seo.XZ nici nu 
reuneşte sa se dezvolte intr-un si o tea unitar şi coerent (filo
sofic) ci se dispersează şi se dizolva intr-o pluralitate de 
încercări sisteoatic divergente şi pînă la urnă cîaiar contradic
torii*

Acesta este mersul filosofici pozitiviste din soo*XIX 
do la Oondoroet şl Caute pîna la Avenoriuo §i Huseerll*

Totuşi ideea oare poate sta la baza unui sistem filozo
fic şi bine închegat şi care mi departe poate deveni ideea sis- 
teaatieă de bază pentru' unificarea organică şl metodică a între« 
Sil ştiinţe ideea aceea oe afla ascunsa în miezul confu
zei noţiuni a cunoştinţei pozitive*

Ideea aceea este ideea clvillzatlol. 
arocerea către constituirea civilizaţiei ştiinţifice 

şi implicit trecerea către un sistem unitar al ştiinţei se va 
face prin aî loclrea acestei idol (civilizaţie) luata insă mai 
întîi ca baza pentru - nostru..o. ooiyaâiiiiio

miUtăS, - aoatra. o .̂ oaseaiie, dfe. .viată. cu carao- 
M  .filozofio* înainte da a putea să fie dezvoltată ştiinţific 
ideea va trebui sa fie dezvoltata filozofic.
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Liohidiiroa rolului istoric al filosofloi 3: va iaca 
chiar pria mi^loeiroa urnii astfel sisto;a filosofic*

Filozofia civilizaţiei este tronsiţia necesara elitre 
s.tliafca .oiy.lUsatie_i adie îl g-sllnta imorala a..,yieSfi.
3&2£aafca_aoa.

Ştiinţa oivillsaţioi va fi disciplina generalii caro va : 
încadra în sistemul siiu pa toate celelalte ştiinţe omeneşti ca 
pe nişte mauri -alo sale*

ax3, îrmzoTiA ovm*LZA2iSi

Filosofisi positiviote din aec. SX îi rovine deci oaroim 
do a da priaia prolucr ro siatoaatiou a ideii da civilizaţie - de 
a deavolta în ;.-d filosofic aceastl idoiô - do a foo# dis ea o 
descoperire pe caro .ştiinţa 3"- şi-o poat l însuşi«

Prelucrata. apoi îa viitor de ştiinţa sub forma ştiinţei 
oivilisaţiei# aooa idei© v. .cvoui '3 as !.. ¿recului oiştea, genere! 
al ştiinţei* i

tIn aceasta privinţa filozofia „,ocit.\viotu -lin a©c*‘C.r. uti«
liseasa o serie de principii filos -f'.ce .....oa .. . . -.Icare le positi* 
vîsrul din sec^S*

j© ştie în ce raaouru positivia :ul din .:oc, .1 . şre;aia iii 
ia acelei ştiinţe pe c .-re o numeşte sociologi© şi ¿in caro idsliLa< 
sa fac a un fel de ştlinţ' culminanta spre oare convers toato ce
lelalte ştiinte loaao,

?e tr : pozitivismul din aeo*"XC ideia unui sistem ùo cu
noştinţe positive 30 leac- tooiaal de ideia aceasta cu toato cele
lalte ştiinje us - '.o au cp taaneni superiori ai desvoltcirii 1er 
generale ştiintp. sociolocioă, conceputa ca o ştiinţa generala a I 
vieţii un.-.0 - . . a tocmai aceea ce 210! numim ştiinţa oivillsaţi- 
el*
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tijaţii speculativ© asupra infinitului cosmic* Rolul gîndirit fi
losofice fiind în legătură cu dezvoltarea ştiinţei umen» - poai- 
tivi«»ul din 3©e*iG0t concMde loaie asupra adevărului cil în aofa»

»
trul filosof iei trebuie sil stea viaţa umani însăşi*

Specmlaţiil© asupra ln£.4nltaXui tiu constituie rostui, o son* 
ţial al filosofici* ,

:,.;ia aet î MtS pune un accent dooeebit pe concep* 
ţia cosmogonicii in filosofic*

?i osofia pozitivistă pune un accent cu totul deosebit pe 
concepţia de viaţa**

Jletaftaieienii credeau ca concepţia a© viaţii nu poate fi 
întemeiata dacît pe concepţia despre lume* 'Dar positivisaul erata 
c'.l în fond concepţia despre lisa© este iafluenţatii în nod fundamen
tal d© concepţia de viaţii*

.Ja influenţeasă mai ales prin aceea ca însăşi ideia de 
lucie (cosmos) trebuind sa so reducă pentru o r£ndire positivista 
la o sferă de i/eaoaea© (£21 sensul de realitate obiectiva) care est 
limitată prin lojile cunoaşterii uaaane*

0 astfel de sferă cosmeă limitata» o astfel ie luma lini 
tata este o lume umană , este o lume care are oa coi.tru u. nit atee 

3ste adevărat oi poa tivi emul din sec .XXX nu putea sa va- • 
dă atunci roiul pe core-1 va o'.pdta ideia do oivilism/ie în preoi- 
sarea concepţiei sale despre o astfel de lume limitata* i

Prociscroa aceasta o va gasi positivicmal din sec*XS in 
efortul sau de a nu se lăsa confundat cu pra^aatiasal şi empiris
mul*

?ri ;tro c ...„o mţiile filosofico eronat© cu car© este con- I . 
fundat uşor positi vi susil so afla &ja aisa filosofic pra^patistă 
din sec*"‘IX :ji d„

—  35 **
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Stor concepţia psniffnftîstu despre ştiinţă» constituie o 
adevărată absurditate, faţ'l do car® po&itiirimmX este cu difttvSv» 
şire străin*

Desigur lalMm oîaip care pparont se a# i M  m  pragn»^ 
tistul afara ştiinţei Coi afara conaosului cunoscut poultiy) este 
redusa gi pentru pozitivi®:; la sfera esqşeriaaţei' uaane*

Dar pentru posi tivim reducerea aceasta ar© siai mult ua. 
sens cantitativ coaaio* Sote ur. ralativis» în ce priveşte întin
derea cosmicii. Pentru, pozitivism relativi amil ştiinţei este deoi 
■ai relativism cantitativ pe cind pentru praipaiit.a. este vorba de 
un relativism calitativ <£nos©olo.;ic)#

!&•£» ceea co îapie leu fHessofia pozitivistă s& se des
partă. net de pragmatism a fost pină aou& .răutatea de a defini 
ta. set cla® ¿Sfera experienţei umana- ea sfera de ett&oştiaţ* poţi* 
•sive# Socotii edei se ueavSluie rolul dbrifioator a'- noţiunii de 
civilisaţio.

*
¿fora de experienţa a vieţii u&c&e este tooaai sfera de 

extensiune coasică (obiectiva) a civilizaţiei» sfera de desvolta-j
re a aiviliaaţâei*

Civilizaţia avind înaintea sa un progres infinit sfera
sa de oactonsiune cosoicS poate avea şi ea o dosvoltare infiniţii.
Dar pentru ua tlsp dat ea este limitata*

*5eaoo:-ienea pca, tivisaul diferă profind fiiţa de pramatia»
ia ceea ce priveşte definirea ştiinţei ea funcţie a vieţii*

Pentru clarifica» trebuie să intervină aici precissroa
noţiunii de viaţa-

In soc »li:" noţiunea de viaţa are un sens filosofic îngust
şi în acela.i t ap ©ô fag* Lipsa do prooisar© a acestei noţiuni 
în cec*AÎS era încli. do aga natură ¡Licit perşitea sa se fomulose
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Ştiinţele îiiolojice din s®0*XIX nu reuşesc nici ale m  
educa o precizare ştiinţific i geaeirala a noţiunii de viaţa* Joţiu* 
nea acoea au peralte s& sa faol o distincţie efectivi î .tr© viaţa
uaanll şi viaţa aal!̂ elo¥*iriaterialia:3ul srosolca din s©c*u2X tind* 
su nu adraitl nici un fol de dietinoţi© efectiva (esenţiala) între 
viaţa unona gi viaţa oniiaaleXor* ~.ateri~J.ia.ral j*©eela& din soc» . 
S E  tinde sa nu admita nici un tel de distincţie esenţiala între 
viaţa na. ...a şi viaţa soolojiei* ,pre deosebire do acest ..ateriaüi 
litss grosolan* filosofía probatista adopta cu privire la viaţa r
umană an fel de oancepţ© dualista* i>aalisaaul acesta ae aplica oaia 
ca privire la viaţa oiviliaată# Prajiati«sul utiliaeaaă veciiea 
distincţie dintre latura materiala şi latura »rolă a vieţii vsamâ 

In concepţia prognatioa ştiinţa ca funcţiune a vieţii 
este raportată la aşa sisa latură aatsrială a vieţii uraane. dote 
tociaai ceea co positlviaa.uL na poate accepta* Ştiinţa ca funcţiune 
a vieţii eote pentru poaitiviani cea aai Înalta funcţiune a vieţii !
ucians (civilizate)*

Aceasta distincţie va avea o inportonţa foarte mam asupa
modului cu total diferit în care sindica filosofic a din sec*in f $
îşi va forma ideile ai teoriile sal© despre orisa generala a vieţi 
civilisate*

Pentru prcajiiatisei orisa asta. considerata ca un fenomen 
fara o iiaportanţa proa m&m « fiind o crlsă care atinge numai la
tura infer osrll a vieţii** latura mterielil a civilisuţiei*

iaca aceasta crisă devine implicit §i o crasă a ştiinţei 
umane* pen'-ru concepţia pi-aiaatiotă a ştiinţei ace .ota apa** ca 
ceva firoso şi fU¿?l importanţa* dat fiind aodul injust în oare 
pr cpatioBBttX concep© ştiinţa ca funcţiune a vieţii* Pentru, prag** 
■satlom ştiinţa sg reduco 1:. tennioa îa sensul a-In tută. mn± tmtitaAm*
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Pentru ooneepţia pragpiatistă a vieţii oivillzite şi a 
ştiinţei nu o%istl nici o pzobleniă a unei transformi’*»! revoluţio
nar# e viaţii prin ştiinţa» transform”ril> pe oare le poate ed..oe 
aici ştiinţa qo reduc la treagfomari de ordin tehnic la privinţa 
laturii materiale a viaţii, Fenam-nelo noaale fi instituţii!« mo
rale alo vieţii civilizate ar sta astfel dup", eoaeepţia pra&aatis- 
tă (dualistă) în afar" şi de influenţa crizei (materiale) oi de a 
ţtiinţei (tehnica)*

*g aceasta linie pragmatism! va evolua în cursul seo.TOC 
pe o poziţie din ce în ce oai conservatoare gi reacţionarii*

Atît ti ap cît pozitivismul ora ai ol eorceput £ntr-ua 
nod caro-1 oonf nda cu pra ;aatîsnul paroc au unaeze gi el f .tal 
acoia:.d orientare politicii*

te confuzia aceasta a fost pos bilă înt --o mlsură oare
care numai la început al sec ■: In virtutea erorilor ideologice 
din sec «XIX.* ie «a surd oe fenomenele de criză se accentuează pozi
tivismul se conoentreaşă din ce în oe iaai autemle asupra orientă
rii oale scientiste revoluţionare«

■ -olul esenţial al ştiinţei în viaţa uaană ■'evine pentru 
pozitivi aci eiaez'-.jia ci ieniroa din criză nu po te veni decît pa
caloa - ;tiia.ţoi*

*6»

arevataten excepţional.1 o* crizei din soc* "> apare pentru 
gindiree pozitivistă în faptul cl aceast:: criza este implicit o 
criză a ştiinţei#

fnterpr*tarea naiva a concepţiei despre sfera ‘cunoştinţe** 
lor pozitive, care asij-ra pozitivi smlui din boc *'17. un optimi am 
naiv» se dovr-leşt© ero,:ată in sec«:aC ni oblijă -In \' rea p nitivia
ta sl troaca, la acx.icirea to’eiuioH a problemelor*

Pozitivi Si,iul pusese înot*, lin OOC. mr irln-in «««4
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Grisa din oeo«ZTr îi arat 3 o'*. ccaceput" îs ?s©d sanorfioisl al 
ecaetai şd el o stinse greşit Sa ti®p*

D.o&bia în oce#*SX ap-i.ro adevărata * 3i cîaaMa scara
a; tare sensul sau resl*

lucrarea de faţ" osto o îacorcijfo de . c-c/tri"ul la »ceas 
îl pr^cisare în oc* pr.‘ ra/ae ¿>oai*ir. isî: nricu *1. pNssitivtaraaâui# 

filosofia pozitivista ăla sec*"'!:: nu a putut ajtt&gi la 
aooact precisar© a assl; ai a, la aici ar, o psmitomi st mei sici 
condiţiile ênesrala e x t̂ilaţ-oi gi alai r: ..î rJ.es condiţiile s?o~ 
ciule ale civilia&ţiei iin 30011:3, foni tivi anii "..ia goo*m au a 
reunit sa ooastlnde în :»r-u» sistam .filozofic bisa î&QhQg&ft şi 
complot*

Pxna îa soc ». ’ C positivisnul r isîao c°. an fol do aspiraţia 
filosofică neiadoplinita*

îae orc arca ie faţa ca.il f' wlser..soa pyiacipiiie sis» 
t-. râului filosofic 00 ar /.utea sa ndneu 2 2. '-ai’.lnâro aceste aspi* 
raţii*

Bar aceasta ¿neeroare ao f: o> maiai sub influenţa şi in 
comiţiile orii:©*, din sec*XX» 3ato un of ort ia - _ *.s± înţelesul 
vi sola ¿iile firc-Qti alt- probi n. elcr pa caro Îs p.,ao crisn din 
secolul uostr • ~m astfel da efort au 30 putoa desvolta decît 00
«5

basa urni eisteu do ¿&adire eocreat ji suficient»
Liaiilo ¿e.̂ rala ale acestui siet.a ic găsiss îa ideii© 

Qisorals ala filosofici pC8itivisto*P£fi? îacfccgr.srea ca coerenta 
nu patoa fi posibili duci. prin cucerea acostori idei o:-o mai pe < 
noţiune concreta yi totuşi ie o valabilitate Ideologici foarte 
vasta*

-rin forţa lucrurilor idei;., aceasta an patos fi* pentru 
oaul care fimi. 2̂ te în ooilljii a ie crini ¿;a. torul a a civilizaţiei
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roşii ; .şoca!vi către închegarea oiatosului s-au cancre** 
tlsat fat:-l în 'al urautor t

1, Jrica civiliaayiei apIrînd ca o criau a unul ¿nod ¿ono
rai do viat ■ ■- :''roi oaraeteristioS esenţiala ost© uotivitatea con< 
ţtiont“.#

2# în realitate oriaa rezultă dintr-o tomifi^teaţS a oa- 
rac ierului âe conştienţi pe oare trebuia sM-1 px*ouinte activită
ţile vioţil civilizate» Deci dîatr-e insuficienţa a ooiigtilnţei*

3, Inoufloienţa aceasta nu sg putea raporta decît la o 
anunit11 fora-' o'perieor& a conşf inţoî ujsaae şi unuiao la oo&gtiia- 
ţa do ordin ştiinţific»

4* *risa ora .-.toci aceoa a unei vio^i caro din toate punc
tele de vedere naaaia mi deviaH o civiliaaţie ştiinţifici# dar 
oare nu putea deveni astfel ofta vrasie ştiinţa umană nu a^uusese 
la o slfleient*! deavoltsa?**

5* Criza era de fapt o c lai do t malţie de la civili«* 
s- /ia inconştientă (niatieo-eapirie’i) nv:re civili:,» .aia ou adevărat 
conştiontH (ştiinţifica)*

esvoltnrea s&eto'auXui colportat vei nod nou de a P-~ne 
şl do a rezolva principalele pro ol ane alo ..iloaofiei lo pîna acua* 

A rezultat do aici »
i» U ^ d L k J
în c- re ¡ataoaştorea ora eonoiâeratlî ca o funcţiune eeen«* 

ţlalâ a vieţii olviliaate.
2*
In caro do la .idaia mtafisioa a c o k  -tr lui infinit ae 

trace la idela unui c aaoo cunoacut relativ llajitnt în fauc^io do
ilas'ycd ei zdJJjps; /. * ei* www.arhivaexilului.ro



loi

), O A ISTORISI
In c r*? no cruţă a se d«fi i condiţiile istorico gi fer- 

nclo '11'.-’ r-cesare prin care ne „-ro&.oe desvolt/irea progresi- 
vît a civili: ie: e la starea genetica pîna la starea civiliza
ţia! deplin coiigtiente (pe plaint),

4. G PrmTH A SglCSI
In caro ee eauta a go stabili eonâiţlile principale ce 

g -VG2K.0SS" rap'-1 -t .vil-' dintre lăture:.., sla" natarliJdl ni latum 
morala (aau etiov) a vieţii civiliaate.

5« c 1 :oi 'd 1 poltüiicii înedoie aceasta luoraro • taoreti** 
c t- filoso pri:-; concluslî de ordin politic practic prlvt&i £n 
special metodele de r;olitţienaro ale problemelor politice foarte 
j?avo pe care le pana cric-, civilisnţeî din aoc.Tt*

Lucrarea de faţă fiind o lucrare filosoficii nu poate 
avea protoaaţ&a de a pune ea î..a dgi b^cole viitoarei ştiinţe a ci- 
vilisaţiei* :>onerea baaelor unei astfel do ştii. iţe nu po te fi o 
aurûiûa po care al o poată îndeplini gândirea unul ala ur oo*

31;.: ■ »ural ţel spre care ţpate aabiliona in .aod iejitlm 
autoail eeto iyj:jî X acola de o pune bicele Filosofici Qlvillcr jioi.

A
Dar ca orieo oişte-- fii -.aoflc şi filozofia civilisa/lei 

nu poate avea decât o existenţa efoiaeru, dabiţia sa aupresaă eate 
acea: de a ce putea valea înlocuita cit nai repede (probabil paad 
la finale acost .i yjcoX) pria sietcaul unei ştiinţe generale a 
civilii" iei, f !o care «jiadirea filoacfiou au poate avea decât 
rolul do proc actor.
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